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het aanschouwen   van de    s trijdmachten
		 op het slagveld van   k uruk±etra 35

Arjuna, de machtige strijder, ziet onder de twee vijandige legers
die op het punt staan de strijd aan te gaan, zijn familieleden,
leraren en vrienden gereed om te vechten en hun levens op
te offeren. Maar terwijl Arjuna zijn dierbaren zo voor zich ziet
staan, wordt hij door verdriet en medeleven overmand. Zijn geest
raakt verward en hij verliest zijn kracht en vastberadenheid om
te strijden.
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Nadat Arjuna zich aan Heer KŠa heeft overgegeven en Zijn
discipel is geworden, begint KŠa Zijn onderricht. Hij legt het
fundamentele verschil uit tussen het tijdelijk materieel lichaam
en de eeuwige ziel, het proces van reïncarnatie, de aard van
onzelfzuchtige dienst aan de Allerhoogste en de kenmerken van
een zelfgerealiseerd persoon.
karma - yoga
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In de materiële wereld is iedereen gedwongen te handelen.
Maar activiteiten kunnen ons aan deze wereld binden of ons
ervan bevrijden. Wie handelt om de Allerhoogste zonder resultaatgerichte motieven tevreden te stellen, kan worden bevrijd
van de wet van karma (actie en reactie) en kan transcendentale
kennis over het zelf en de Allerhoogste krijgen.
transcendentale kennis 211
Transcendentale kennis — de spirituele kennis over de ziel,
over God en over de relatie tussen beide — is zuiverend en leidt
tot bevrijding. Zulke kennis is het resultaat van onzelfzuchtige
devotionele activiteit (karma-yoga). Heer KŠa zet de geschie-
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denis van de G…t uiteen en geeft uitleg over het doel en de
betekenis van Zijn periodieke afdaling naar de materiële wereld
en de noodzaak om een guru, een zelfgerealiseerde spiritueel
leraar, te benaderen.
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karma - yoga : activiteit in   k ¬±¦a - bewustzijn
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Wie door het vuur van transcendentale kennis gezuiverd raakt,
kan vrede, verdraagzaamheid, een spirituele visie en gelukzaligheid verwerven en uiterlijk allerlei activiteiten verrichten,
maar zich innerlijk van hun vruchten onthechten.
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Door het proces van a˜‰ga-yoga (een mechanische vorm van
meditatie) kan men zijn geest en zintuigen beheersen en zich
concentreren op de gedaante van de Heer die Zich in het hart
bevindt (de Paramtm of Superziel). Deze vorm van yoga leidt
uiteindelijk tot samdhi, zich volledig bewust zijn van de Allerhoogste.
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kennis   van de   a bsolute
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Heer KŠa is de Absolute Waarheid, de allerhoogste oorzaak
en de kracht die alles, zowel materie als het spirituele, instandhoudt. Vergevorderde zielen geven Zich met diepe devotie aan
Hem over, terwijl goddeloze zielen hun geest van Hem afwenden naar andere objecten van verering.
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het bereiken   van de   a llerhoogste
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Wie zich Heer KŠa gedurende zijn hele leven en vooral op het
moment van de dood met diepe devotie herinnert, kan Zijn allerhoogste woning bereiken, die voorbij de materiële wereld ligt.
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de meest vertrouwelijke kennis
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Heer KŠa is de Allerhoogste Godheid en het allerhoogste object van verering. De ziel is eeuwig met Hem verbonden door
transcendentale devotionele dienst (bhakti). Wie zijn zuivere
devotie voor KŠa opwekt, kan naar Hem terugkeren in de
spirituele wereld.
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Alle wonderbaarlijke verschijnselen die kracht, schoonheid, verhevenheid of grootsheid vertonen, hetzij in de materiële wereld,
hetzij in de spirituele, zijn slechts gedeeltelijke manifestaties van
de goddelijke energieën en volheid van Heer KŠa. Als de
allerhoogste oorzaak van alle oorzaken en de drager en essentie
van alles is Heer KŠa het allerhoogste object van verering
voor alle wezens.
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de kosmische gedaante 549
Heer KŠa verleent Arjuna goddelijke visie, waarop Hij hem
Zijn spectaculaire, oneindige vorm als de kosmos onthult en
zo op afdoende wijze Zijn goddelijkheid bewijst. KŠa legt uit
dat Zijn persoonlijke menselijke gedaante, die alle schoonheid
bezit, de oorspronkelijke vorm van God is. Deze gedaante kan
alleen door zuivere devotionele dienst worden waargenomen.
devotionele dienst

607

Bhakti-yoga, zuivere devotionele dienst aan Heer KŠa, is het

hoogste en meest doeltreffende middel om zuivere liefde voor
KŠa, het hoogste doel van het spirituele bestaan, te bereiken.
Wie dit allerhoogste pad volgt, zal goddelijke kwaliteiten ontwikkelen.
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natuur , genieter   en   b ewustzijn
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Wie het verschil begrijpt tussen het lichaam, de ziel en de Superziel, die boven deze twee verheven is, raakt bevrijd uit de
materiële wereld.

de drie hoedanigheden   van de   m ateriële natuur 677
Alle belichaamde zielen worden bestuurd door de drie hoedanigheden of kwaliteiten van de materiële natuur: goedheid,
hartstocht en onwetendheid. Heer KŠa legt uit wat deze hoedanigheden zijn, hoe ze ons beïnvloeden, hoe we ze kunnen
transcenderen en wat de kenmerken zijn van iemand die het
transcendentale niveau heeft bereikt.

709
Het uiteindelijke doel van de veda’s is zich los te maken uit de
verstrikking van de materiële wereld en te begrijpen dat Heer
KŠa de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is. Wie de allerhoogste identiteit van KŠa kent, geeft zich aan Hem over en
begint Hem met devotie te dienen.

de allerhoogste persoon

de goddelijke   en de   d emonische eigenschappen 739
Wie demonische eigenschappen bezit en volgens eigen opvattingen leeft, zonder de regels van de heilige teksten te volgen,
wordt in lagere levensvormen geboren en raakt verder verstrikt
in de materiële wereld. Maar wie goddelijke eigenschappen
bezit, een gereguleerd leven leidt en vasthoudt aan de gezaghebbende heilige teksten, bereikt geleidelijk aan spirituele volmaaktheid.
de vormen van geloof 769
Er bestaan drie vormen van geloof. Deze vormen komen overeen met en ontwikkelen zich door contact met de drie hoeda-
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nigheden van de materiële natuur. De activiteiten van personen van wie het geloof in hartstocht en onwetendheid is, leveren alleen tijdelijke, materiële resultaten op. Maar activiteiten in
goedheid en in overeenstemming met de regels van de heilige
teksten zuiveren het hart en leiden tot een zuiver geloof in Heer
KŠa en devotie voor Hem.
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797
Heer KŠa legt uit wat onthechting betekent en welke invloed
de hoedanigheden van de natuur op het menselijk bewustzijn en
zijn activiteit hebben. Hij geeft uitleg over Brahman-realisatie en
over de glorie van de Bhagavad-g…t. Daarnaast geeft Hij de uiteindelijke conclusie van de G…t: het hoogste pad van religie is
absolute, onvoorwaardelijke overgave aan de Heer uit liefde. Deze
overgave bevrijdt iemand van alle zonden, schenkt volledige verlichting en stelt iemand in staat terug te keren naar de eeuwige,
spirituele verblijfplaats van KŠa.
conclusie : de volmaaktheid van onthechting
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De achtergrond van de Bhagavad-gŸtš

Hoewel wereldwijd gepubliceerd en gelezen als een afzonderlijk

boek, verscheen de Bhagavad-g…t oorspronkelijk als een episode in het
Mahbhrata, de epische historie van de oude wereld. Het Mahbhrata
beschrijft gebeurtenissen tot aan het huidige Tijdperk van Kali. Vlak voordat dit tijdperk begon, zo’n vijfduizend jaar geleden, sprak Heer KŠa
de Bhagavad-g…t tot Zijn vriend en toegewijde, Arjuna.
Hun dialoog — een van de meest verheven filosofische en religieuze
dialogen die de mensheid ooit gekend heeft — vond plaats vlak voor het
begin van een oorlog, een groot conflict tussen de honderd zonen van
Dhtar˜ra en hun neven, de PŠava’s, de zonen van PŠu.
Dhtar˜ra en PŠu waren broers binnen de Kuru-dynastie. Deze
dynastie stamde af van koning Bharata, die vroeger over de wereld heerste en van wie de naam Mahbhrata komt. Omdat Dhtar˜ra, de oudste
van debroers, blindgeboren was, werd de troon, die anders hem zou zijn
toegekomen, overgedragen aan de jongere broer, PŠu.
Toen PŠu op jonge leeftijd stierf, werden zijn vijf kinderen — Yudhi˜hira, Bh…ma, Arjuna, Nakula en Sahadeva — onder Dhtar˜ra’s voogdij
geplaatst, die daardoor tijdelijk koning werd. Zo groeiden de zonen van
Dhtar˜ra en de zonen van PŠu op in hetzelfde vorstenhuis. Ze werden allemaal opgeleid in de krijgskunst door de bedreven DroŠa en kregen onderricht van de gerespecteerde ‘grootvader’ van het geslacht, Bh…
ma.
Maar de zonen van Dhtar˜ra, in het bijzonder de oudste, Duryodhana, hadden een hekel aan de PŠava’s en waren hen vijandig gezind.
En de blinde en zwakke Dhtar˜ra wilde dat zijn eigen zonen, en niet die
van PŠu, het koninkrijk zouden erven. Daarom smeedde Duryodhana,
met Dhtar˜ra’s toestemming, plannen om de jonge zonen van PŠu
te vermoorden en het was enkel dankzij de zorgvuldige bescherming van
hun oom, Vidura, en hun neef, Heer KŠa, dat de PŠava’s aan de vele
aanslagen op hun leven ontkwamen.
Heer KŠa was geen gewoon mens, maar de Allerhoogste God Zelf,
die naar de aarde was afgedaald en de rol van een prins speelde in een
dynastie van die tijd. In deze rol was Hij ook de neef van PŠu’s vrouw
Kunt… of Pth, de moeder van de PŠava’s. Omdat Hij dus hun familielid
was en ook de eeuwige instandhouder van religie, steunde en beschermde KŠa de rechtschapen zonen van PŠu.
Uiteindelijk daagde de sluwe Duryodhana de PŠava’s echter uit
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tot een gokspel. Tijdens dat beslissende spel namen Duryodhana en zijn
broers de kuise en toegewijde vrouw van de PŠava’s, Draupad…, in hun
bezit en probeerden ze haar te beledigen door haar in het bijzijn van alle
aanwezige prinsen en koningen te ontkleden. Ze werd gered door de
goddelijke tussenkomst van KŠa, maar doordat de PŠava’s het gokspel, waarmee geknoeid was, verloren, werden ze gedwongen afstand te
doen van hun koninkrijk en dertien jaar in ballingschap te leven.
Nadat de PŠava’s uit ballingschap waren teruggekeerd, vroegen ze
Duryodhana om hun rechtmatige koninkrijk, maar die weigerde er botweg afstand van te doen. Omdat ze als prinsen verplicht waren een bestuurlijke functie uit te oefenen, verminderden de vijf PŠava’s hun
verzoek tot slechts vijf dorpen. Maar op een arrogante manier antwoordde
Duryodhana dat hij hen nog niet eens een oppervlakte land zou geven
waarin een speld zou kunnen staan.
Tijdens dit alles waren de PŠava’s voortdurend verdraagzaam gebleven, maar nu leek oorlog onvermijdelijk. Terwijl de prinsen van de
wereld zich verdeelden — sommige kozen partij voor de zonen van Dhtar˜ra en andere voor de PŠava’s — besloot KŠa niettemin om Zelf
als boodschapper van de zonen van PŠu op te treden en naar het paleis van Dhtar˜ra te gaan om voor vrede te pleiten. Toen Zijn pleidooi
werd afgewezen, was de oorlog een feit.
De PŠava’s, die mannen van het hoogste morele kaliber waren,
erkenden KŠa als de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, terwijl de goddeloze zonen van Dhtar˜ra dat niet konden. Toch bood KŠa aan om
deel te nemen aan de oorlog overeenkomstig het verlangen van de tegenstanders. Omdat KŠa God is, zou Hij persoonlijk niet vechten, maar wie
dat verlangde, kon gebruik maken van Zijn leger; de andere partij zou
KŠa Zelf krijgen, als adviseur en assistent. Duryodhana, het politieke
genie, greep naar de gewapende strijdmachten van KŠa, terwijl de
PŠava’s even blij waren met KŠa Zelf aan hun zijde.
En zo werd KŠa de wagenmenner van Arjuna en nam Hij het op
Zich de strijdwagen van de legendarische boogschutter te besturen. Dit
brengt ons tot het punt waarop de Bhagavad-g…t begint, met de twee
legers opgesteld en klaar voor de strijd, terwijl Dhtar˜ra bezorgd aan
zijn secretaris Sañjaya vraagt: ‘Wat deden ze?’
Ten slotte nog enkele woorden over deze vertaling. De meeste vertalers die de Bhagavad-g…t naar het Engels hebben vertaald, hebben geprobeerd KŠa als persoon opzij te schuiven om hun eigen inzichten en
filosofieën de ruimte te geven. Het Mahbhrata wordt als onwerkelijke
mythologie beschouwd en KŠa als een poëtisch middel om de ideeën
van een of ander anoniem genie te presenteren. Op zijn best wordt Hij
als een minder belangrijke historische persoonlijkheid beschouwd. Maar
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volgens de G…t zelf is de persoon KŠa zowel het doel als het onderwerp
van de Bhagavad-g…t.
Deze vertaling en de commentaar erop hebben tot doel de lezer tot
KŠa te leiden, in plaats van deze bij Hem vandaan te halen. Zo wordt
de Bhagavad-g…t volkomen samenhangend en begrijpelijk. Omdat KŠa
de spreker van de G…t is en daarnaast ook haar hoogste doel, presenteert
de Bhagavad-g…t zoals ze is deze verheven tekst werkelijk in haar eigen
woorden.
— De uitgevers
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Voorwoord

Oorspronkelijk schreef ik de Bhagavad-g…t zoals ze is in de vorm

waarin ze nu gepresenteerd wordt. Toen dit boek voor het eerst gepubliceerd werd, werd het oorspronkelijke manuscript helaas tot minder dan
vierhonderd bladzijden teruggebracht, zonder illustraties en zonder uitleg bij de meeste van de oorspronkelijke verzen van de ®r…mad Bhagavadg…t. In al mijn andere boeken — ®r…mad-Bhgavatam, ®r… Ÿopaniad enz.
— is het systeem dat ik de oorspronkelijke sanskriettekst geef, de transliteratie ervan, de woord-voor-woord-vertalingen van het Sanskriet naar
het Engels, de vertalingen en de commentaren. Dit maakt een boek zeer
authentiek en wetenschappelijk en maakt de betekenis duidelijk en vanzelfsprekend. Ik was daarom niet zo gelukkig toen ik mijn oorspronkelijke manuscript aanzienlijk moest inkorten. Maar later, toen de behoefte
aan de Bhagavad-g…t zoals ze is aanmerkelijk toenam, werd ik door vele
geleerden en toegewijden gevraagd het boek in haar oorspronkelijke
vorm te presenteren. Daarom hebben we nu geprobeerd om het oorspronkelijke manuscript van dit grote boek van kennis met volledige
uitleg volgens de parampar te presenteren, zodat de beweging voor
KŠa-bewustzijn goed gevestigd kan worden en zich verder kan ontwikkelen.
Onze beweging voor KŠa-bewustzijn is authentiek, historisch gezien geautoriseerd, natuurlijk en transcendentaal, omdat ze gebaseerd is
op de Bhagavad-g…t zoals ze is. Ze wordt geleidelijk aan de populairste
beweging van de hele wereld, vooral onder de jongere generatie. Ook
voor de oudere generatie wordt ze steeds interessanter. Oudere heren
raken geïnteresseerd, zelfs zozeer dat de vaders en grootvaders van mijn
discipelen ons aanmoedigen door steunend lid te worden van onze
belangrijke gemeenschap, de Internationale Gemeenschap voor KŠabewustzijn. In Los Angeles kwamen vele vaders en moeders me bezoeken om hun gevoelens van dankbaarheid te uiten voor de leiding die
ik over de hele wereld aan de beweging voor KŠa-bewustzijn geef.
Sommigen van hen zeiden dat de Amerikanen zeer fortuinlijk zijn dat
ik de beweging voor KŠa-bewustzijn in Amerika begonnen ben. Maar
eigenlijk is de oorspronkelijke vader van deze beweging Heer KŠa
Zelf, omdat ze zeer lang geleden begonnen is, maar de menselijke samenleving heeft bereikt via een opeenvolging van discipelen. Als ik in dit verband enige verdienste heb, dan komt die mij niet persoonlijk toe, maar
is die te danken aan mijn eeuwige spiritueel leraar Oˆ ViŠupda Parama-
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haˆsa Parivrjakcrya 108 ®r… ®r…mad Bhaktisiddhnta Sarasvat… Gosvm…
Mahrja Prabhupda.
Komt mij persoonlijk enige verdienste toe, dan alleen omdat ik geprobeerd heb de Bhagavad-g…t te presenteren zoals ze is, onvervalst.
Vóór mijn publicatie van de Bhagavad-g…t zoals ze is werden bijna alle
Engelse edities van de Bhagavad-g…t uitgebracht om iemands persoonlijke
ambitie te vervullen. Maar met het publiceren van de Bhagavad-g…t zoals
ze is proberen wij de missie van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods,
KŠa, te presenteren. Het is onze taak om het verlangen van KŠa te
presenteren en niet dat van een of andere wereldse theoreticus, zoals de
politicus, de filosoof of de wetenschapper, omdat zij maar heel weinig
kennis hebben over KŠa, ondanks al hun andere kennis. Wanneer KŠa
zegt, man-man bhava mad-bhakto mad-yj… mˆ namaskuru enz., dan
zeggen wij, in tegenstelling tot de zogenaamde geleerden, niet dat KŠa
van Zijn ziel verschilt. KŠa is absoluut en er bestaat geen verschil tussen
KŠa’s naam, KŠa’s gedaante, KŠa’s eigenschappen, KŠa’s activiteiten van vermaak enz. Deze absolute positie van KŠa is moeilijk te
begrijpen voor iemand die geen toegewijde van KŠa is binnen het
parampar-systeem (de opeenvolging van discipelen). Zogenaamde geleerden, politici, filosofen en swami’s, die geen volmaakte kennis hebben
over KŠa, proberen Hem over het algemeen te verdrijven of te doden
wanneer ze hun commentaren op de Bhagavad-g…t schrijven. Zulk ongeautoriseerd  commentaar op de Bhagavad-g…t wordt Myvda-bhya
genoemd en Heer Caitanya heeft ons gewaarschuwd voor deze ongeautoriseerde personen. Heer Caitanya zegt heel duidelijk dat wie de Bhagavadg…t probeert te begrijpen vanuit het standpunt van de myvd…’s, een
grote blunder begaat. Het resultaat van zo’n blunder is uiteindelijk dat de
misleide student van de Bhagavad-g…t beslist verward raakt op het pad
van spirituele bewustwording en niet in staat zal zijn om terug te keren
naar huis, terug naar God.
Ons enige doel is deze Bhagavad-g…t zoals ze is te presenteren om
de geconditioneerde student tot hetzelfde doel te leiden waarvoor KŠa
één keer in een dag van Brahm of eens per 8.600.000.000 jaar naar deze
planeet afdaalt. Dit doel wordt vermeld in de Bhagavad-g…t en we moeten
het aanvaarden zoals het is; zo niet, dan heeft het geen zin om te proberen
de Bhagavad-g…t en haar spreker, Heer KŠa, te begrijpen. Heer KŠa
sprak de Bhagavad-g…t honderden miljoenen jaren geleden voor het
eerst tot de zonnegod. We moeten dit feit aanvaarden en het historische
belang van de Bhagavad-g…t op gezag van KŠa begrijpen, zonder
verkeerde interpretatie. Het interpreteren van de Bhagavad-g…t, zonder
enige aandacht voor het verlangen van KŠa, is de grootste overtreding.
Om deze overtreding te vermijden, moet men begrijpen dat de Heer de
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Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is; zo werd Hij ook begrepen door
Arjuna, de eerste discipel van Heer KŠa. Zo’n begrip van de Bhagavadg…t is werkelijk waardevol en heeft gezag voor het welzijn van de menselijke samenleving in het verwezenlijken van het doel van het leven.
De beweging voor KŠa-bewustzijn is van essentieel belang voor de
menselijke samenleving, omdat ze de hoogste volmaaktheid van het leven
biedt. Waarom dit zo is, wordt volledig uitgelegd in de Bhagavad-g…t.
Helaas hebben wereldse ruziezoekers misbruik gemaakt van de Bhagavad-g…t om hun demonische neigingen door te zetten en om de mensen
te misleiden wat betreft het juiste begrip van de eenvoudige principes
van het leven. Iedereen moet weten hoe God, KŠa, groot is, en iedereen moet weten wat de feitelijke positie van het levend wezen is. Iedereen moet weten dat het levend wezen eeuwig een dienaar is en dat als
men KŠa niet dient, men in verschillende variaties van de drie hoedanigheden van de materiële natuur de illusie moet dienen, met als gevolg dat
men onophoudelijk moet rondreizen in de kringloop van geboorte en
dood. Zelfs de zogenaamd bevrijde myvd…-filosoof moet dit proces
ondergaan. Deze kennis vormt een grote wetenschap en ieder levend
wezen moet ze voor zijn eigen bestwil horen.
Over het algemeen zijn mensen, vooral in dit Tijdperk van Kali, bekoord door de externe energie van KŠa en hebben ze het verkeerde
idee dat het bevorderen van materieel comfort ieder mens gelukkig zal
maken. Ze hebben geen kennis van het feit dat de materiële of externe
natuur erg sterk is, omdat iedereen stevig gebonden is door de strenge
wetten van de materiële natuur. Een levend wezen is gelukkig in zijn
positie als een integrerend deeltje van de Heer en daarom is het bewijzen
van rechtstreekse dienst aan de Heer zijn natuurlijke functie. In de ban
van illusie proberen we gelukkig te worden door onze eigen zintuigen
te dienen door deze op verschillende manieren te bevredigen; geen van
deze manieren zal ons echter ooit gelukkig maken. In plaats van onze
eigen materiële zintuigen te bevredigen, moeten we de zintuigen van de
Heer bevredigen. Dat is de hoogste volmaaktheid van het leven. De Heer
wil dit en eist het. We moeten deze boodschap, die centraal staat in de
Bhagavad-g…t, goed begrijpen. Onze beweging voor KŠa-bewustzijn
onderwijst de hele wereld deze centrale boodschap. En omdat we het
thema van de Bhagavad-g…t zoals ze is niet schenden, zou iedereen die
er daadwerkelijk in geïnteresseerd is om vooruitgang te maken door het
bestuderen van de Bhagavad-g…t, hulp moeten zoeken bij de beweging
voor KŠa-bewustzijn voor een praktisch begrip van de Bhagavad-g…t
onder de rechtstreekse leiding van de Heer. We hopen daarom dat mensen het hoogste voordeel zullen ontlenen aan de Bhagavad-g…t zoals ze
is door haar te bestuderen zoals we haar hier gepresenteerd hebben, en

/xvii

xviii

/ Bhagavad-gŸTĀ zoals ze is
zelfs al wordt er maar één van hen een zuivere toegewijde van de Heer,
dan zullen we onze poging als een succes beschouwen.

A.C. Bhaktivedanta Swami
12 mei 1971
Sydney, Australië
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oˆ ajñna-timirndhasya
jñnñjana-alkay
cakur unm…litaˆ yena
tasmai r…-gurave namaƒ
r…-caitanya-mano-’bh…˜aˆ
sthpitaˆ yena bh™-tale
svayaˆ r™paƒ kad mahyaˆ
dadti sva-padntikam

Ik werd geboren in het diepste duister der onwetendheid en mijn spiritueel leraar heeft mij verlicht met de fakkel der kennis. Ik breng hem mijn
respectvolle eerbetuigingen.
Wanneer zal ®r…la R™pa Gosvm… Prabhupda, die in de materiële wereld de missie heeft uitgedragen om het verlangen van Heer Caitanya te
vervullen, mij beschutting geven onder zijn lotusvoeten?
vande ’haˆ r…-guroƒ r…-yuta-pada-kamalaˆ r…-gur™n vaiŠavˆ ca
r…-r™paˆ sgrajtaˆ saha-gaŠa-raghunthnvitaˆ taˆ sa-j…vam
sdvaitaˆ svadh™taˆ parijana-sahitaˆ kŠa-caitanya-devaˆ
r…-rdh-kŠa-pdn saha-gaŠa-lalit-r…-vikhnvitˆ ca

Ik breng mijn respectvolle eerbetuigingen aan de lotusvoeten van mijn spiritueel leraar en aan de voeten van alle vaiŠava’s. Ik breng mijn respectvolle eerbetuigingen aan de lotusvoeten van ®r…la R™pa Gosvm… en aan
die van zijn oudere broer Santana Gosvm… en ook aan Raguntha Dsa,
Raguntha Bha˜˜a, Gopla Bha˜˜a en ®r…la J…va Gosvm…. Ik breng mijn respectvolle eerbetuigingen aan Heer KŠa Caitanya en Heer Nitynanda en
Advaita šcrya, Gaddhara, ®r…vsa en andere metgezellen. Ik breng mijn
respectvolle eerbetuigingen aan ®r…mat… RdhrŠ… en ®r… KŠa en aan Hun
metgezellinnen ®r… Lalit en ®r… Vikh.
he kŠa karuŠ-sindho
d…na-bandho jagat-pate
gopea gopik-knta
rdh-knta namo ’stu te

O mijn dierbare KŠa, Je bent de vriend van de verdrietigen en de oorsprong van de schepping. Je bent de heer van de gop…’s en de minnaar van
RdhrŠ…. Ik breng Je mijn respectvolle eerbetuigingen.
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tapta-kñcana-gaur‰gi
rdhe vndvanevari
vabhnu-sute devi
praŠammi hari-priye

Ik breng mijn eerbetuigingen aan RdhrŠ…, de Koningin van Vndvana,
die een huidskleur heeft als gesmolten goud. Je bent de dochter van Vabhnu en Je bent KŠa zeer dierbaar.
vñch-kalpatarubhya ca
kp-sindhubhya eva ca
patitnˆ pvanebhyo
vaiŠavebhyo namo namaƒ

Ik breng mijn eerbiedige eerbetuigingen aan alle vaiŠava’s, de toegewijden van de Heer. Zij zijn net als wensbomen, die alle verlangens kunnen
vervullen en ze zijn vol mededogen voor de gevallen zielen.
r…-kŠa-caitanya
prabhu-nitynanda
r…-advaita gaddhara
r…vsdi-gaura-bhakta-vnda

Ik breng mijn eerbetuigingen aan ®r… KŠa Caitanya en Prabhu Nitynanda,
®r… Advaita, Gaddhara, ®r…vsa en alle anderen in de devotionele lijn.
hare kŠa hare kŠa
kŠa kŠa hare hare
hare rma hare rma
rma rma hare hare

De Bhagavad-g…t staat ook bekend als de G…topaniad. Ze is de essentie van de vedische kennis en een van de belangrijkste upaniads binnen
de vedische literatuur. Er bestaan in de westerse talen natuurlijk vele commentaren op de Bhagavad-g…t en men kan zich afvragen of het werkelijk
noodzakelijk is om daar nog een aan toe te voegen. De editie die u nu voor
u heeft kan als volgt worden verklaard. Onlangs vroeg een Amerikaanse
dame me of ik haar een Engelse vertaling van de Bhagavad-g…t kon aanbevelen. Er bestaan in Amerika, en niet alleen in Amerika maar ook in
India, natuurlijk vele Engelse edities van de Bhagavad-g…t, maar voor
zover ik gezien heb, kan van al die edities niet gezegd worden dat ze
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volledig gezaghebbend zijn, omdat in nagenoeg al deze edities de commentator zijn eigen mening geeft zonder daadwerkelijk door te dringen tot
de essentie van de Bhagavad-g…t zoals ze is.
De essentie van de Bhagavad-g…t wordt in de Bhagavad-g…t zelf gegeven. Men kan het vergelijken met het volgende: als we een bepaald
medicijn willen innemen, dan moeten we de aanwijzingen op de verpakking volgen. We kunnen het medicijn niet zomaar naar eigen willekeur
innemen of volgens de aanwijzing van een vriend. Het moet worden
ingenomen volgens de aanwijzingen op de bijsluiter of volgens de aanwijzingen van een dokter. Op dezelfde manier moet de Bhagavad-g…t ‘ingenomen’ of aanvaard worden volgens de aanwijzingen van de spreker Zelf.
De spreker van de Bhagavad-g…t is Heer ®r… KŠa. Op elke pagina
van de Bhagavad-g…t wordt Hij beschreven als de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Bhagavn. Nu is het natuurlijk zo dat het woord ‘bhagavn’
soms naar welk machtig persoon of welke machtige halfgod dan ook
verwijst, en het is zeker zo dat Heer KŠa hier met het woord ‘bhagavn’
als een zeer belangrijke persoonlijkheid aangeduid wordt. Maar tegelijkertijd moeten we weten dat Heer ®r… KŠa de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is, zoals bevestigd wordt door alle grote crya’s (spiritueel
leraren), zoals ®a‰karcrya, Rmnujcrya, Madhvcrya, Nimbrka
Svm…, ®r… Caitanya Mahprabhu en vele andere Indiase gezaghebbende
personen op het gebied van de vedische kennis. De Heer bevestigt in de
Bhagavad-g…t Zelf dat Hij de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is en Hij
wordt ook als zodanig aanvaard in de Brahma-saˆhit en alle purŠa’s, in
het bijzonder in het ®r…mad-Bhgavatam, dat bekendstaat als de Bhgavata
PurŠa (kŠas tu bhagavn svayam). We moeten de Bhagavad-g…t daarom
aannemen volgens de aanwijzingen van de Persoonlijkheid Gods Zelf.
In het vierde hoofdstuk van de G…t (4.1-3) zegt de Heer:
imaˆ vivasvate yogaˆ
proktavn aham avyayam
vivasvn manave prha
manur ikvkave ’brav…t
evaˆ parampar-prptam
imaˆ rjarayo viduƒ
sa kleneha mahat
yogo na˜aƒ parantapa
sa evyaˆ may te ’dya
yogaƒ proktaƒ purtanaƒ
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bhakto ’si me sakh ceti
rahasyaˆ hy etad uttamam

In deze verzen vertelt de Heer aan Arjuna dat deze yogamethode, namelijk
de Bhagavad-g…t, eerst tot de zonnegod werd gesproken, die haar daarna
aan Manu uitlegde en die haar op zijn beurt aan Ikvku uiteenzette en dat
deze yogamethode op die manier, via de opeenvolging van discipelen,
van de ene spreker op de andere, werd overgedragen. Maar na verloop
van tijd raakte ze verloren. Daarom moest de Heer deze kennis opnieuw
geven, en deze keer was dat aan Arjuna, op het Slagveld van Kuruketra.
Hij vertelt Arjuna dat Hij dit allergrootste geheim aan hem vertelt, omdat hij Zijn toegewijde is en Zijn vriend. Dit betekent dat de Bhagavad-g…t
een verhandeling is die speciaal bedoeld is voor de toegewijde van de
Heer. Er zijn drie categorieën van transcendentalisten: de jñn…, de yog… en
de bhakta, of de impersonalist, de beoefenaar van meditatie en de toegewijde. De Heer vertelt Arjuna hier duidelijk dat Hij hem de eerste ontvanger van een nieuwe parampar (opeenvolging van discipelen) maakt,
omdat de oude verbroken was. Het was daarom het verlangen van de
Heer om de grondslag te leggen voor een nieuwe parampar, die zou
overeenstemmen met de kennis die via de zonnegod aan anderen overgeleverd was; het was Zijn verlangen dat Zijn onderricht opnieuw verspreid zou worden door Arjuna. Hij wilde dat Arjuna de autoriteit zou
worden voor het juiste begrip van de Bhagavad-g…t. We zien dus dat
de Bhagavad-g…t juist aan Arjuna onderwezen werd, omdat hij een toegewijde van de Heer was, een directe student van KŠa en Zijn intieme
vriend. De Bhagavad-g…t kan daarom het best begrepen worden door
iemand die dezelfde eigenschappen heeft als Arjuna; dat wil zeggen: hij
moet een toegewijde zijn die een rechtstreekse relatie heeft met de Heer.
Zodra iemand een toegewijde van de Heer wordt, heeft hij ook een rechtstreekse relatie met de Heer. Dat is een zeer uitgebreid onderwerp, maar
er kan in het kort over gezegd worden dat de toegewijde op vijf verschillende manieren een relatie met de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods kan
hebben:
1.
2.
3.
4.
5.

Men kan een toegewijde zijn in passieve staat.
Men kan een toegewijde zijn in actieve staat.
Men kan een toegewijde zijn als vriend.
Men kan een toegewijde zijn als ouder.
Men kan een toegewijde zijn als minnaar.

Arjuna had een relatie met de Heer als vriend. Er bestaat natuurlijk een
groot verschil tussen deze vriendschap en de vriendschap die we in de
materiële wereld aantreffen, want deze vriendschap is transcendentaal
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en niet iedereen kan zo’n vriendschap hebben. Natuurlijk heeft iedereen
een bepaalde relatie met de Heer en die relatie wordt opgewekt door
volmaaktheid in devotionele dienst. Maar in de huidige toestand van ons
leven zijn we niet alleen de Heer vergeten, maar ook onze eeuwige relatie
met Hem. Elk levend wezen uit de vele, vele miljoenen en biljoenen
levende wezens die er zijn, heeft eeuwig een bepaalde relatie met de Heer.
Dat wordt svar™pa genoemd. Door het proces van devotionele dienst kan
men die svar™pa doen herleven en dat stadium wordt svar™pa-siddhi genoemd: de vervolmaking van zijn wezenlijke positie. Arjuna was dus een
toegewijde en hij was verbonden met de Heer door vriendschap.
Het is belangrijk om te zien hoe Arjuna deze Bhagavad-g…t aanvaardde. De manier waarop hij dat deed wordt beschreven in het tiende
hoofdstuk (10.12-14):
arjuna uvca
paraˆ brahma paraˆ dhma
pavitraˆ paramaˆ bhavn
puruaˆ vataˆ divyam
di-devam ajaˆ vibhum
hus tvm ayaƒ sarve
devarir nradas tath
asito devalo vysaƒ
svayaˆ caiva brav…i me
sarvam etad taˆ manye
yan mˆ vadasi keava
na hi te bhagavan vyaktiˆ
vidur dev na dnavƒ

‘Arjuna zei: Jij bent de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, de allerhoogste
verblijfplaats, de zuiverste, de Absolute Waarheid. Jij bent de eeuwige,
transcendentale en oorspronkelijke persoon, de ongeborene, de grootste.
Alle grote wijzen zoals Nrada, Asita, Devala en Vysa bevestigen deze
waarheid over Jou en nu verklaar Je het me Zelf. O KŠa, alles wat Je
me gezegd hebt aanvaard ik volledig als de waarheid. Zowel de halfgoden als de demonen, o Heer, kunnen Je vorm en Je transcendentale
eigenschappen niet begrijpen.’
Nadat Arjuna de Bhagavad-g…t van KŠa, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, gehoord had, aanvaardde hij KŠa als paraˆ brahma, het
Allerhoogste Brahman. Ieder levend wezen is Brahman, maar het allerhoogste levend wezen of de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, is het
Allerhoogste Brahman. Paraˆ dhma betekent dat Hij de allerhoogste
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basis of verblijfplaats is van alles; pavitram betekent dat Hij zuiver is, onaangeroerd door materiële onzuiverheid; puruam betekent dat Hij de allerhoogste genieter is; vatam, oorspronkelijk; divyam, transcendentaal;
di-devam, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods; ajam, de ongeborene,
en vibhum, de grootste.
Men zou nu kunnen denken dat Arjuna dit alles alleen maar uit vleierij
tegen KŠa zei omdat Hij zijn vriend was. Maar om zulke twijfels uit de
gedachten van de lezers van de Bhagavad-g…t te verdrijven, onderbouwt
Arjuna zijn lofuitingen in het volgende vers door te zeggen dat KŠa niet
alleen door hemzelf als de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods aanvaard
wordt, maar ook door gezaghebbende personen, zoals Nrada, Asita,
Devala en Vysadeva. Dit zijn allemaal grote persoonlijkheden, die de
vedische kennis verspreiden zoals die door alle crya’s aanvaard wordt.
Arjuna zegt daarom tegen KŠa dat hij alles wat Hij zegt als volkomen
volmaakt aanvaardt. Sarvam etad taˆ manye: ‘Ik aanvaard alles wat Je zegt
als de waarheid.’ Arjuna zegt ook dat het zeer moeilijk is om de persoonlijkheid van de Heer te begrijpen en dat zelfs de halfgoden Hem niet kunnen begrijpen. Dat betekent dat de Heer zelfs niet begrepen kan worden
door personen die hoger staan dan menselijke wezens. Hoe zou een menselijk wezen Heer KŠa dan kunnen begrijpen zonder Zijn toegewijde te
worden?
De Bhagavad-g…t moet benaderd worden met een devotionele mentaliteit. Men moet niet denken gelijk te zijn aan KŠa en evenmin dat
KŠa een gewone of zelfs een zeer grote persoonlijkheid is. Heer ®r…
KŠa is de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Volgens de uitspraken in
de Bhagavad-g…t en die van Arjuna, die de Bhagavad-g…t probeert te begrijpen, moeten we dus op zijn minst theoretisch aanvaarden dat ®r… KŠa
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is. Met zo’n nederige mentaliteit
kunnen we de Bhagavad-g…t begrijpen. Tenzij men de Bhagavad-g…t met
een nederige mentaliteit leest, is het zeer moeilijk om de Bhagavad-g…t te
begrijpen, omdat ze een groot mysterie is.
Wat is de Bhagavad-g…t eigenlijk? Het doel van de Bhagavad-g…t is
om de mensheid te bevrijden van de onwetendheid van het materiële
bestaan. Iedereen wordt op zoveel manieren geconfronteerd met problemen, net zoals Arjuna het moeilijk had omdat hij in de Slag van Kuruketra
moest vechten. Arjuna gaf zich over aan ®r… KŠa en daarom werd de
Bhagavad-g…t gesproken. Niet alleen Arjuna, maar iedereen is vervuld
van zorgen door het materiële bestaan. Ons bestaan zelf bevindt zich in
een sfeer van niet-bestaan. Eigenlijk zijn we er niet voor bestemd bedreigd te worden door dit niet-bestaan. Ons bestaan is eeuwig. Maar op
de een of andere manier zijn we in asat geplaatst. Asat verwijst naar dat
wat niet bestaat.
Van de vele menselijke wezens die lijden, zijn er enkele die werkelijk
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onderzoek doen naar hun positie, wie ze zijn, waarom ze zich in deze
benarde positie bevinden enz. Wie niet tot het punt komt waarop hij zich
afvraagt waarom hij moet lijden en niet inziet dat hij dit lijden niet wil, maar
dat hij eerder een oplossing moet zien te vinden voor al het lijden, wordt
niet als een volmaakt menselijk wezen beschouwd. Het mens-zijn begint
pas wanneer zulke vragen in iemands geest opkomen. In het Brahma-s™tra
wordt dit onderzoek brahma-jijñs genoemd. Athto brahma-jijñs.
Behalve wanneer de mens onderzoek doet naar de aard van het Absolute,
wordt iedere menselijke activiteit als een mislukking beschouwd. Daarom
zijn zij die zich beginnen af te vragen waarom ze lijden of waar ze vandaan
komen en waar ze na de dood naar toe zullen gaan, geschikte studenten
om de Bhagavad-g…t te leren begrijpen. De oprechte student moet ook
een diep respect hebben voor de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods.
Arjuna was zo’n student.
Heer KŠa daalt vooral neer om het werkelijke doel van het leven
opnieuw te vestigen wanneer de mensheid dit doel vergeet. Maar zelfs dan
zal er uit vele, vele menselijke wezens die ontwaken, misschien slechts
één zijn die werkelijk doordringt in het begrijpen van zijn positie; voor die
persoon is deze Bhagavad-g…t gesproken. We worden eigenlijk allemaal
verslonden door de tijgerin van onwetendheid, maar de Heer is zeer genadig voor de levende wezens en vooral voor de menselijke. Met dit doel
sprak Hij de Bhagavad-g…t, waarbij Hij Zijn vriend Arjuna tot Zijn leerling
maakte.
Als vriend van Heer KŠa was Arjuna boven alle onwetendheid verheven. Maar op het Slagveld van Kuruketra werd hij in onwetendheid
gebracht, zodat hij Heer KŠa vragen zou stellen over de problemen van
het leven, waarop de Heer ze voor toekomstige generaties kon beantwoorden en het plan van het leven in grote lijnen kon uitleggen. De mens zou
dan in overeenstemming daarmee kunnen handelen en het doel van het
menselijk leven volbrengen.
In de Bhagavad-g…t wordt een uiteenzetting gegeven van vijf fundamentele waarheden. Allereerst wordt de wetenschap van God uitgelegd
en daarna de wezenlijke positie van de levende wezens, de j…va’s. Aan de
ene kant is er de …vara, wat ‘bestuurder’ betekent, en aan de andere kant
zijn er de j…va’s, de levende wezens, die bestuurd worden. Wanneer een
levend wezen beweert dat het niet bestuurd wordt maar dat het vrij is, dan
is het krankzinnig. Het levend wezen wordt in alle opzichten bestuurd,
tenminste zolang het zich in het geconditioneerde bestaan bevindt. De
Bhagavad-g…t behandelt dus de …vara, de allerhoogste bestuurder, en
de j…va’s, de levende wezens, die bestuurd worden. Ook worden prakti
(de materiële natuur), tijd (de bestaansduur van het hele universum of
de manifestatie van de materiële natuur) en karma (activiteit) besproken.
De materiële kosmos bruist van verschillende activiteiten. Alle levende
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wezens zijn bezig met verschillende activiteiten. Uit de Bhagavad-g…t
moeten we leren wat God is, wat de levende wezens zijn, wat prakti is,
wat de materiële kosmos is, hoe het levend wezen door de tijd bestuurd
wordt en wat zijn activiteiten zijn.
Op grond van deze vijf basisonderwerpen in de Bhagavad-g…t wordt
gesteld dat de Allerhoogste Godheid of KŠa of Brahman of de allerhoogste bestuurder of Paramtm — of welke naam je ook kiest — de
grootste is van allemaal. De levende wezens zijn kwalitatief gelijk aan de
allerhoogste bestuurder. De Heer bestuurt bijvoorbeeld alle mogelijke aangelegenheden binnen de materiële natuur; dit zal worden uitgelegd in
latere hoofdstukken van de Bhagavad-g…t. De materiële natuur is niet
onafhankelijk, maar werkt onder leiding van de Allerhoogste Heer. Heer
KŠa zegt: maydhyakeŠa praktiƒ s™yate sa-carcaram — ‘Deze materiële natuur werkt onder Mijn leiding.’ Wanneer we wonderbaarlijke dingen zien gebeuren in de kosmische natuur, dan moeten we begrijpen dat
er zich achter deze gemanifesteerde kosmos een bestuurder bevindt. Niets
had gemanifesteerd kunnen worden als het niet ook bestuurd werd. Het
is kinderachtig om het bestaan van een bestuurder buiten beschouwing
te laten. Een kind mag dan bijvoorbeeld denken dat een automobiel het
wonderbaarlijke vermogen heeft om te rijden zonder dat hij door een
paard of een ander dier voortgetrokken wordt, maar een verstandig persoon weet hoe een auto technisch in elkaar zit. Hij begrijpt altijd dat er
achter alle machinerie een mens zit, de bestuurder. Op dezelfde manier is
de Allerhoogste Heer de bestuurder onder Wiens leiding alles werkt.
Zoals we in hoofdstuk vijftien zullen lezen, worden de j…va’s, de levende wezens, door de Heer erkend als Zijn integrerende deeltjes. Een klein
deeltje goud is ook goud en een druppel water uit de oceaan smaakt ook
zout; op dezelfde manier hebben wij als levende wezens, die integrerende deeltjes zijn van de allerhoogste bestuurder, …vara of Bhagavn, Heer
®r… KŠa, alle kwaliteiten van de Allerhoogste Heer in een minieme hoeveelheid, omdat we minieme of ondergeschikte …vara’s zijn. We proberen
de natuur te beheersen en dat is te zien aan de huidige pogingen om de
ruimte of de planeten te beheersen; we hebben deze neiging om te besturen omdat ze ook in KŠa aanwezig is. Maar ook al hebben we de neiging
om de baas te spelen over de materiële natuur, toch moeten we weten dat
we niet de allerhoogste bestuurder zijn. Dit wordt in de Bhagavad-g…t uitgelegd.
Wat is de materiële natuur? In de G…t wordt ze uitgelegd als de ondergeschikte prakti, de inferieure natuur. Er wordt uitgelegd dat het levend
wezen tot de hogere prakti behoort. Of prakti nu hoger is of lager, ze
wordt altijd bestuurd. Prakti is vrouwelijk en wordt bestuurd door de
Heer, net zoals de echtgenoot de activiteiten van zijn echtgenote bestuurt.
Prakti is altijd ondergeschikt en wordt bestuurd door de Heer, die over
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haar heerst. De levende wezens en de materiële natuur zijn allebei ondergeschikt en worden door de Allerhoogste Heer bestuurd. Hoewel ze integrerende deeltjes van de Allerhoogste Heer zijn, moeten de levende
wezens volgens de G…t beschouwd worden als prakti. Dit wordt in het
zevende hoofdstuk van de Bhagavad-g…t duidelijk gezegd. Apareyam itas
tv anyˆ praktiˆ viddhi me parm/ j…va-bh™tm: ‘Deze materiële natuur is
Mijn ondergeschikte prakti, maar daarbuiten bestaat er nog een andere
prakti, namelijk j…va-bh™tm, het levend wezen.’
De materiële natuur zelf is samengesteld uit drie kwaliteiten: de hoedanigheid goedheid, de hoedanigheid hartstocht en de hoedanigheid onwetendheid. Boven deze hoedanigheden staat de eeuwige tijd en door
de combinatie van deze hoedanigheden van de natuur en onder de controle en de bepalingen van de eeuwige tijd is er sprake van activiteiten,
die karma genoemd worden. Deze activiteiten zijn al sinds onheuglijke
tijden aan de gang en we lijden door of genieten van de vruchten van
onze activiteiten. Stel dat ik een zakenman ben die zeer hard en met veel
vernuft heeft gewerkt en dat ik daardoor een grote hoeveelheid geld op
de bank heb. Ik ben dan een genieter. Maar wanneer ik daarna bijvoorbeeld al mijn geld verlies tijdens het zakendoen, dan ben ik iemand die
lijdt. Op dezelfde manier genieten we op elk gebied van ons leven van de
resultaten van onze activiteit of zullen we erdoor lijden. Dit wordt karma
genoemd.
Ÿvara (de Allerhoogste Heer), j…va (het levend wezen), prakti (de
materiële natuur), kla (de eeuwige tijd) en karma (activiteit) worden in
de Bhagavad-g…t allemaal uitgelegd. Van deze vijf zijn de Heer, de levende wezens, de materiële natuur en de tijd eeuwig. Prakti mag dan tijdelijk
manifest zijn, maar ze is niet vals. Sommige filosofen zeggen dat de manifestatie van de materiële natuur vals is, maar volgens de filosofie van de
Bhagavad-g…t of volgens de filosofie van de vaiŠava’s is dit niet het geval.
De manifestatie van de wereld wordt niet als vals beschouwd; ze wordt
als werkelijk beschouwd, maar ook als tijdelijk. Het wordt vergeleken met
een wolk die in de lucht drijft of met het komen van het regenseizoen dat
de granen voedt. Zodra het regenseizoen voorbij is en de wolk weggaat,
drogen alle gewassen op die door de regen gevoed werden. Op dezelfde
manier vindt de manifestatie van de materiële natuur plaats binnen een
bepaalde periode, is ze voor een bepaalde tijd aanwezig en verdwijnt dan
weer. Zo werkt prakti. Maar deze cyclus gaat eeuwig door. Daarom is
prakti eeuwig; ze is niet vals en de Heer verwijst naar haar als ‘Mijn
prakti.’ Deze materiële natuur is de afgescheiden energie van de Allerhoogste Heer en de levende wezens zijn ook een energie van de
Allerhoogste Heer, hoewel ze niet afgescheiden zijn maar een eeuwige
band met Hem hebben. Op die manier zijn de Heer, het levend wezen,
de materiële natuur en de tijd met elkaar verbonden en ze zijn allemaal
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eeuwig. Maar het andere element, namelijk karma, is niet eeuwig. De
effecten van karma kunnen zeker oorzaken hebben in een ver verleden.
Sinds onheuglijke tijden lijden we door of genieten we van de resultaten
van onze activiteiten, maar we kunnen de resultaten van ons karma of
onze activiteiten veranderen en deze verandering hangt af van de volmaaktheid van onze kennis. We zijn met zoveel activiteiten bezig. En
ongetwijfeld is het zo dat we niet weten welke activiteiten we moeten
verrichten om bevrijd te raken van de acties en reacties van al deze activiteiten, maar ook dat wordt uitgelegd in de Bhagavad-g…t.
De positie van …vara is die van het allerhoogste bewustzijn. De j…va’s,
de levende wezens, die integrerende deeltjes zijn van de Allerhoogste
Heer, hebben ook bewustzijn. We hebben uitgelegd dat zowel het levend
wezen als de materiële natuur prakti, de energie van de Allerhoogste
Heer, is, maar van deze twee heeft de j…va bewustzijn. De andere prakti
heeft geen bewustzijn, dat is het verschil. De j…va-prakti wordt daarom
hoger genoemd, want de j…va heeft een soortgelijk bewustzijn als dat van
de Heer. Maar dat van de Heer is het allerhoogste bewustzijn en men
moet niet beweren dat de j…va, het levend wezen, ook het allerhoogste
bewustzijn heeft. Het levend wezen kan op geen enkel niveau van zijn
ontwikkeling tot volmaaktheid het allerhoogste bewustzijn hebben en
de theorie die beweert dat dat wel kan, is een misleidende theorie. Het
levend wezen mag dan bewust zijn, maar het kan nooit het allerhoogste
of volmaakte bewustzijn bezitten.
Het onderscheid tussen de j…va en de …vara zal in hoofdstuk dertien
van de Bhagavad-g…t worden uitgelegd. De Heer is ketra-jña, bewust, en
het levend wezen is dat ook, maar het levend wezen is zich alleen bewust
van zijn eigen lichaam, terwijl de Heer Zich bewust is van alle lichamen.
Omdat de Heer aanwezig is in het hart van ieder levend wezen, is Hij
Zich bewust van de psychische activiteit van de afzonderlijke j…va’s. We
mogen dit niet vergeten. Er wordt ook uitgelegd dat de Paramtm, de
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, aanwezig is in ieders hart als …vara,
als de bestuurder, en dat Hij aanwijzingen geeft aan het levend wezen om
te doen wat het verlangt. Het levend wezen vergeet wat het moet doen.
Het maakt allereerst het besluit om op een bepaalde manier actief te zijn,
waarna het verstrikt raakt in de acties en reacties van zijn eigen karma.
Nadat het een bepaald lichaam heeft opgegeven, gaat het binnen in een
andere type lichaam zoals we kleren aan- en uittrekken. Terwijl de ziel
op die manier verhuist, lijdt ze door haar activiteiten en door de reacties
die ze ondergaat als gevolg van vroegere acties. Die activiteiten kunnen
veranderd worden wanneer het levend wezen in de hoedanigheid goedheid is, wanneer het een gezond verstand heeft en het begrijpt met wat
voor soort activiteiten het zich moet bezighouden. Wanneer het dat begrijpt, kunnen alle acties en reacties van vroegere activiteiten worden
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veranderd. Karma is dus niet eeuwig. We hebben daarom gezegd dat van
de vijf onderdelen (…vara, j…va, prakti, tijd en karma) er vier eeuwig zijn,
maar dat karma niet eeuwig is.
De …vara, die het allerhoogste bewustzijn heeft, is op de volgende
manier gelijk aan het levend wezen: zowel het bewustzijn van de Heer
als dat van het levend wezen is transcendentaal. Bewustzijn wordt niet
veroorzaakt door contact tussen materiedeeltjes onderling — dat is een
misvatting. De theorie dat bewustzijn zich onder bepaalde voorwaarden
uit verbindingen van materie ontwikkelt, wordt niet aanvaard in de
Bhagavad-g…t. Het bewustzijn mag dan op een verwrongen manier weerspiegeld zijn door de bedekking van materiële omstandigheden, net
zoals licht dat door gekleurd glas weerspiegeld wordt een bepaalde kleur
lijkt te hebben, maar het bewustzijn van de Heer wordt niet beïnvloed
door materie. Heer KŠa zegt: maydhyakeŠa praktiƒ. Wanneer Hij in
het materiële universum neerdaalt, raakt Zijn bewustzijn niet door materie beïnvloed. Zou dat wel het geval zijn, dan zou Hij ongeschikt zijn om
over transcendentale onderwerpen te spreken zoals Hij dat doet in de
Bhagavad-g…t. Niemand kan iets over de transcendentale wereld zeggen
zonder vrij te zijn van een materieel besmet bewustzijn. De Heer is dus
niet besmet door materie. Maar op dit moment is ons bewustzijn wél besmet door materie. De Bhagavad-g…t leert dat we dit materieel besmette
bewustzijn moeten zuiveren. Wanneer ons bewustzijn zuiver is, zullen
onze activiteiten in verbinding staan met de wil van de …vara en daardoor
zullen we gelukkig worden. We hoeven niet alle activiteiten te stoppen.
Het is eerder zo dat onze activiteiten gezuiverd moeten worden, en gezuiverde activiteiten worden bhakti genoemd. Activiteiten die met bhakti
gedaan worden, lijken ogenschijnlijk op gewone activiteiten, maar ze zijn
onbesmet. Een onwetend persoon zou een toegewijde kunnen zien als
iemand die bezig is of werkt als een gewoon mens, maar zo’n persoon met
armzalige kennis weet niet dat de activiteiten van de toegewijde of die van
de Heer niet besmet zijn door een onzuiver bewustzijn of door materie.
Zulke activiteiten zijn ontstegen aan de drie hoedanigheden van de materiële natuur. Maar we moeten wel begrijpen dat ons huidig bewustzijn
besmet is.
Wanneer we materieel besmet zijn, worden we geconditioneerd genoemd. Een vals bewustzijn doet zich voor wanneer we veronderstellen
dat we een product zijn van de materiële natuur. Dat wordt vals ego genoemd. Wie in beslag wordt genomen door gedachten en opvattingen die
betrekking hebben op het lichaam, kan de situatie waarin hij verkeert
niet begrijpen. De Bhagavad-g…t werd gesproken om iedereen te bevrijden van de lichamelijke levensopvatting en Arjuna aanvaardde deze
positie om zo kennis van de Heer te ontvangen. Men moet zich bevrijden
van de lichamelijke levensopvatting; dat is de voorbereiding waarmee
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een transcendentalist zich ten eerste bezighoudt. Wie zich vrij wil maken,
wie bevrijd wil worden, moet allereerst leren dat hij niet dit materiële
lichaam is. Mukti of bevrijding betekent vrij zijn van een materieel bewustzijn. De definitie van bevrijding wordt ook in het ®r…mad-Bhgavatam
gegeven. Muktir hitvnyath-r™paˆ svar™peŠa vyavasthitiƒ: mukti betekent
bevrijding van het besmette bewustzijn van deze wereld en verankerd
zijn in zuiver bewustzijn. Het doel van alle instructies in de Bhagavad-g…t
is het doen ontwaken van dit zuivere bewustzijn en we zien dat KŠa
daarom aan het einde van de instructies in de G…t aan Arjuna vraagt of
zijn bewustzijn nu zuiver is. Een gezuiverd bewustzijn wil zeggen: handelen volgens de instructies van de Heer. Dat is de hele essentie van het
gezuiverde bewustzijn. Bewustzijn is al aanwezig omdat we integrerende
deeltjes van de Heer zijn, maar we hebben de neiging om beïnvloed te
raken door de lagere hoedanigheden. Maar omdat Hij de Heer is, de Allerhoogste, wordt Hij nooit beïnvloed. Dat is het verschil tussen de Allerhoogste Heer en de kleine, individuele zielen.
Wat is dit bewustzijn? Dit bewustzijn betekent ‘Ik ben.’ Maar wat ben
ik? In een besmet bewustzijn betekent ‘Ik ben’ zoveel als ‘Ik ben de heer
van alles binnen mijn bereik. Ik ben de genieter.’ De aarde draait omdat
ieder levend wezen denkt dat het de heer en schepper van de materiële
wereld is. Het materiële bewustzijn kent twee psychische onderverdelingen. De eerste is dat ik de schepper ben en de tweede dat ik de genieter
ben. Maar eigenlijk is de Allerhoogste Heer zowel de schepper als de genieter en omdat het levend wezen een integrerend deeltje is van de Allerhoogste Heer, is het schepper noch genieter, maar is het een samenwerker.
Het is dat wat geschapen is en wat genoten wordt. Een onderdeel van
een machine werkt bijvoorbeeld samen met de hele machine en een
bepaald lichaamsdeel werkt samen met het hele lichaam. De handen,
benen, ogen enz. zijn allemaal delen van het lichaam, maar ze zijn niet
werkelijk de genieters; de maag is de genieter. De benen bewegen zich
voort, de handen leveren het voedsel aan, de tanden kauwen en alle
lichaamsdelen zijn bezig met het tevredenstellen van de maag, omdat
de maag de belangrijkste factor is in het voeden van het organisme van
het lichaam. Alles wordt daarom aan de maag gegeven. Een boom kan
gevoed worden door water op de wortels te gieten en het lichaam kan
gevoed worden door de maag van voedsel te voorzien. Wil men het
lichaam gezond houden, dan moeten de lichaamsdelen samenwerken
om de maag te voeden. Op dezelfde manier is de Allerhoogste Heer de
genieter en de schepper, en als ondergeschikte levende wezens zijn wij
ervoor bedoeld om samen te werken om Hem tevreden te stellen. Deze
samenwerking zal ons echt helpen, net zoals het voedsel dat door de
maag opgenomen wordt alle andere delen van het lichaam zal helpen.
Als de vingers van de handen denken dat ze het voedsel zelf moeten
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nemen in plaats van het aan de maag te geven, dan zullen ze gefrustreerd
worden. De centrale persoon van de schepping en van genot is de Allerhoogste Heer en alle levende wezens zijn samenwerkers; door deze
samenwerking genieten ze. De relatie is ook als die tussen meester en
dienaar. Als de meester volledig tevreden is, dan is de dienaar dat ook.
Op dezelfde manier moet de Allerhoogste Heer tevreden worden gesteld,
ook al is de neiging om de schepper te zijn en van de materiële wereld
te genieten ook in het levend wezen aanwezig. Het heeft deze neigingen omdat die ook aanwezig zijn in de Allerhoogste Heer, die de gemanifesteerde kosmos heeft geschapen.
In de Bhagavad-g…t zullen we zien dat het complete geheel bestaat
uit de allerhoogste bestuurder, het levend wezen dat bestuurd wordt, de
kosmische verschijning, de eeuwige tijd en karma of activiteiten, en ze
worden allemaal uitgelegd in de tekst. Al deze elementen samen vormen
het complete geheel en het complete geheel wordt de Allerhoogste Absolute Waarheid genoemd. Het complete geheel en de complete Absolute
Waarheid zijn de complete Persoonlijkheid Gods, ®r… KŠa. Al het gemanifesteerde is het gevolg van Zijn verschillende energieën. Hij is het complete geheel.
In de G…t wordt verder uitgelegd dat ook het onpersoonlijk Brahman
ondergeschikt is aan de complete Allerhoogste Persoonlijkheid (brahmaŠo
hi prati˜ham). In het Brahma-s™tra wordt het Brahman nader uitgelegd
als de lichtstralen van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods; het onpersoonlijk Brahman is Zijn lichtgloed. Het besef van het onpersoonlijk
Brahman-aspect van het absolute geheel is incompleet en het besef van
Paramtm is dat ook. In het vijftiende hoofdstuk zal duidelijk worden dat
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Puruottama, verheven is boven
zowel het onpersoonlijk Brahman als de Paramtm, die gedeeltelijke
aspecten zijn. De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods wordt sac-cid-nandavigraha genoemd. De Brahma-saˆhit begint als volgt: …varaƒ paramaƒ
kŠaƒ sac-cid-nanda-vigrahaƒ/ andir dir govindaƒ sarva-kraŠa-kraŠam. ‘Govinda, KŠa, is de oorzaak van alle oorzaken. Hij is de oeroor-

zaak en de vorm van eeuwigheid, kennis en gelukzaligheid.’ Zich bewust
worden van het onpersoonlijk Brahman is zich bewust worden van Zijn
sat-aspect (eeuwigheid). Bewustwording van de Paramtm is bewustwording van sat-cit (eeuwige kennis). Maar bewustwording van de Pesoonlijkheid Gods, KŠa, is bewustwording van alle transcendentale aspecten:
sat, cit en nanda (eeuwigheid, kennis en gelukzaligheid) in volledige
vigraha (vorm).
Mensen met weinig intelligentie denken dat de Absolute Waarheid
onpersoonlijk is, maar Hij is een transcendentale persoon en dat wordt in
de hele vedische literatuur bevestigd. Nityo nitynˆ cetana cetannm
(Ka˜ha Upaniad 2.2.13). Net zoals wij allemaal individuele levende wezens
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zijn en onze eigen individualiteit hebben, zo is de Absolute Waarheid uiteindelijk ook een persoon en is bewustwording van de Persoonlijkheid
Gods het zich bewustworden van alle transcendentale aspecten die zich
in Zijn complete vorm bevinden. Het complete geheel is niet vormloos.
Als Hij vormloos zou zijn of als Hij in welk opzicht dan ook minder zou
zijn dan Zijn schepping, dan zou Hij niet het complete geheel kunnen zijn.
Het complete geheel moet alles wat binnen en buiten onze ervaring ligt
omvatten, anders kan het niet compleet zijn.
Het complete geheel, de Persoonlijkheid Gods, heeft immense vermogens (parsya aktir vividhaiva r™yate). Hoe KŠa actief is met verschillende vermogens, wordt ook uitgelegd in de Bhagavad-g…t. Deze
waarneembare of materiële wereld waarin we geplaatst zijn, is compleet
in zichzelf, omdat de vierentwintig elementen waarvan dit materiële universum volgens de s‰khya-filosofie een tijdelijke manifestatie is, volledig
afgesteld zijn om alle benodigdheden voor het onderhoud en het bestaan
van dit universum te produceren. Niets is overbodig en evenmin is er
aan iets een tekort. Deze manifestatie heeft een eigen tijdsduur en die is
bepaald door de energie van het complete geheel; wanneer deze tijdsduur
verstreken is, zullen al deze tijdelijke manifestaties worden vernietigd door
de complete regeling van Hem die compleet is. Voor de kleine, complete
eenheden, namelijk de levende wezens, is er volop gelegenheid om zich
bewust te worden van het complete geheel en ze ervaren allerlei vormen
van incompleetheid door incomplete kennis van dat complete geheel. De
Bhagavad-g…t omvat de complete kennis van de vedische wijsheid.
Alle vedische kennis is onfeilbaar en de hindoes aanvaarden de vedische kennis als complete en onfeilbare kennis. Koeienmest is bijvoorbeeld
dierlijke ontlasting en volgens de smti of de vedische voorschriften moet
men een bad nemen om zich te reinigen als men in aanraking is geweest
met de uitwerpselen van een dier. Maar koeienmest wordt in de vedische
teksten beschouwd als een reinigend middel. Nu kan men dit als een
tegenstrijdigheid zien, maar het wordt aanvaard omdat het een vedisch
voorschrift is en men begaat zeker geen fout als men het aanvaardt. De
moderne wetenschap heeft later bewezen dat koeienmest alle ontsmettende eigenschappen bezit. De vedische kennis is dus compleet omdat ze
boven alle twijfels en fouten staat en de Bhagavad-g…t is de essentie van
alle vedische kennis.
De vedische kennis is geen kwestie van research. Onze research naar
dingen is onvolmaakt, omdat we het met onvolmaakte zintuigen doen.
We moeten volmaakte kennis aanvaarden, die ons via de parampar (opeenvolging van discipelen) bereikt zoals in de Bhagavad-g…t beschreven
wordt. We moeten kennis ontvangen vanuit de juiste bron, die verbonden
is met de opeenvolging van discipelen, beginnend met de allerhoogste
spiritueel leraar, de Heer Zelf, en die kennis moet overgedragen zijn aan
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een opeenvolging van spiritueel leraren. Arjuna was een leerling van Heer
®r… KŠa en aanvaardde alles wat Hij zei zonder Hem tegen te spreken.
We mogen niet een bepaald deel van de Bhagavad-g…t aanvaarden en
een ander deel verwerpen. Nee. We moeten de Bhagavad-g…t aanvaarden zonder interpretatie, zonder weglatingen en we mogen er niet zomaar mee doen wat we willen.
De G…t moet worden gezien als de volmaaktste verwoording van
de vedische kennis. Vedische kennis wordt verkregen uit transcendentale
bronnen en werd voor het eerst door de Heer Zelf gesproken. De woorden die de Heer Zelf spreekt, worden apaurueya genoemd, wat betekent
dat ze verschillen van woorden die gesproken worden door een persoon
van deze wereld, die behept is met vier gebreken. Een werelds persoon
(1) maakt zeker fouten, (2) verkeert steevast in illusie, (3) heeft de neiging
om anderen te bedriegen en (4) is beperkt door onvolmaakte zintuigen.
Wie deze vier gebreken heeft, kan geen perfecte, transcendentale kennis
overdragen.
De vedische kennis wordt niet door zulke onvolmaakte levende wezens overgedragen. Ze werd onthuld in het hart van Brahm, het eerstgeschapen levend wezen, en Brahm verspreidde deze kennis vervolgens
onder zijn zonen en discipelen zoals hij haar oorspronkelijk van de Heer
ontvangen had. De Heer is p™rŠam, volkomen volmaakt, en Hij kan onmogelijk onderhevig raken aan de wetten van de materiële natuur. Men
moet daarom intelligent genoeg zijn om te begrijpen dat de Heer de
enige bezitter is van alles in het universum en dat Hij de oorspronkelijke
schepper is, de schepper van Brahm. In het elfde hoofdstuk wordt de Heer
aangesproken met prapitmaha, omdat Hij de schepper is van Brahm,
die aangesproken werd met pitmaha, de grootvader. Niemand zou dus
moeten beweren dat hij van wat dan ook de eigenaar is; men moet alleen
die dingen aanvaarden, die de Heer voor hem gereserveerd heeft als
quota voor zijn onderhoud.
Er zijn veel voorbeelden van hoe we de dingen die de Heer voor ons
heeft gereserveerd moeten gebruiken. Ook dit wordt in de Bhagavad-g…t
uitgelegd. Aanvankelijk besloot Arjuna dat hij niet zou vechten in de Slag
van Kuruketra. Dat was zijn eigen beslissing. Arjuna vertelde de Heer
dat hij onmogelijk van het koninkrijk zou kunnen genieten na het doden
van zijn familieleden. Deze beslissing was gebaseerd op het lichaam, omdat hij dacht dat hij het lichaam was en dat zijn broers, neven, zwagers,
grootvaders enz. zijn lichamelijke relaties of expansies waren. Met andere
woorden, hij wilde zijn lichamelijke verlangens vervullen. De Heer sprak
de Bhagavad-g…t om deze opvatting te veranderen en uiteindelijk besloot
Arjuna te vechten onder leiding van de Heer toen hij zei: kariye vacanaˆ
tava — ‘Ik zal doen wat Je mij gezegd hebt.’
De mensen in deze wereld zijn er niet voor bedoeld om te vechten als
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katten en honden; mensen moeten intelligent genoeg zijn om het belang
van het menselijk leven te beseffen en ze zouden moeten weigeren zich
te gedragen als gewone dieren. Een menselijk wezen moet doordrongen
zijn van het doel van zijn leven. Deze aanwijzing wordt in de hele vedische literatuur gegeven en de essentie daarvan is te vinden in de Bhagavad-g…t. De vedische literatuur is bedoeld voor mensen en niet voor dieren. Dieren kunnen andere dieren doden en er is dan geen sprake van dat
ze daardoor een zonde begaan. Maar als een mens een dier doodt, alleen
maar om zijn onbeheerste tong tevreden te stellen, dan overtreedt hij de
wetten van de natuur en wordt hij daarvoor verantwoordelijk gehouden.
In de Bhagavad-g…t wordt duidelijk uitgelegd dat er drie soorten activiteiten zijn overeenkomstig de drie hoedanigheden van de materiële
natuur: activiteiten in goedheid, in hartstocht en in onwetendheid. Op
dezelfde manier zijn er ook drie verschillende voedselsoorten: voedsel in
goedheid, in hartstocht en in onwetendheid. Dit wordt allemaal duidelijk
beschreven en als we de instructies in de Bhagavad-g…t op de juiste
manier naleven, dan zal ons hele leven gezuiverd raken en zullen we
uiteindelijk in staat zijn om die bestemming te bereiken die ontstegen is
aan de materiële wereld (yad gatv na nivartante tad dhma paramaˆ
mama).
Die bestemming wordt de santana-hemel genoemd, de eeuwige,
spirituele hemel. In de materiële wereld zien we dat alles tijdelijk is. Iets
ontstaat, blijft enige tijd bestaan, produceert enkele bijproducten, vervalt
en verdwijnt vervolgens. Dat is de wet van de materiële wereld, ongeacht
of we het lichaam als voorbeeld gebruiken of een stuk fruit of wat dan
ook. Maar buiten de materiële wereld bestaat een andere wereld waarover we informatie hebben. Die wereld is van een andere natuur, namelijk
een die santana is of eeuwig. De j…va wordt ook beschreven als santana,
als eeuwig, en ook de Heer wordt in het elfde hoofdstuk beschreven als
santana. We hebben een intieme relatie met de Heer en omdat we allemaal kwalitatief gelijk zijn — de santana-dhma of de hemel, de santana Allerhoogste Persoonlijkheid en de santana levende wezens — is
het uiteindelijke doel van de Bhagavad-g…t om ons aan te sporen onze
santana-bezigheid op te pakken, namelijk santana-dharma, de eeuwige
bezigheid van het levend wezen. We zijn nu bezig met verschillende tijdelijke activiteiten, maar al onze activiteiten kunnen worden gezuiverd
wanneer we deze tijdelijke activiteiten allemaal opgeven en activiteiten
gaan verrichten die door de Heer zijn voorgeschreven. Dat wordt ons
zuivere leven genoemd.
De Allerhoogste Heer en Zijn transcendentale woning zijn allebei santana; de levende wezens zijn dat ook en de onderlinge omgang tussen
de Allerhoogste Heer en de levende wezens in die woning die santana
is, is de volmaaktheid van het menselijk leven. De Heer is heel vriendelijk
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voor de levende wezens omdat ze Zijn zonen zijn. De Heer verklaart in de
Bhagavad-g…t: ‘Ik ben de vader van iedereen’ (sarva-yoniu...ahaˆ b…japradaƒ pit). Er zijn natuurlijk allerlei typen levende wezens op grond
van hun verschillend karma, maar de Heer verklaart dat Hij de vader
is van hen allemaal. De Heer daalt daarom neer om al deze gevallen,
geconditioneerde zielen weer op het rechte pad te zetten en ze terug te
roepen naar de santana-hemel, zodat de santana-levende wezens hun
santana-posities weer kunnen innemen in het eeuwige gezelschap van
de Heer. De Heer komt Zelf in verschillende incarnaties of Hij stuurt Zijn
vertrouwelijke dienaren als zonen of Zijn metgezellen of crya’s om de
geconditioneerde zielen te hervormen.
Santana-dharma verwijst niet naar een sektarisch proces van religie. Het is de eeuwige functie van de eeuwige levende wezens in hun relatie met de eeuwige Allerhoogste Heer. Zoals gezegd, santana-dharma
verwijst naar de eeuwige bezigheid van het levend wezen. ®r…pda Rmnujcrya heeft het woord ‘santana’ uitgelegd als ‘dat wat geen begin en
geen einde heeft’. Wanneer we dus over santana-dharma spreken, dan
moeten we eenvoudig op het gezag van ®r…pda Rmnujcrya aannemen dat het geen begin en geen einde heeft.
Er is een verschil tussen het Nederlandse woord ‘religie’ en ‘santanadharma’. Het woord ‘religie’ omsluit het idee van geloof en geloof kan
veranderen. Wie geloof heeft in een bepaald proces, kan dat geloof veranderen en een ander aanvaarden. Maar ‘santana-dharma’ verwijst naar
die activiteit, die niet veranderd kan worden. Om een voorbeeld te geven: vochtigheid kan niet onttrokken worden aan water en evenmin kan
hitte worden onttrokken aan vuur. Op dezelfde manier kan de eeuwige
functie van het eeuwig levend wezen niet onttrokken worden aan dat
levend wezen. Santana-dharma zal eeuwig inherent zijn aan het levend
wezen. Wanneer we daarom over santana-dharma spreken, moeten we
eenvoudig op het gezag van ®r…pda Rmnujcrya aannemen dat het
geen begin en geen einde heeft. Dat wat geen begin en geen einde heeft,
kan niet sektarisch zijn, omdat het door geen enkele beperking begrensd
kan worden. Wie een sektarisch geloof aanhangt, zal ten onrechte denken dat santana-dharma ook sektarisch is, maar als we diep op de zaak
ingaan en het beschouwen vanuit het perspectief van de moderne wetenschap, dan kunnen we inzien dat santana-dharma de bezigheid is van
alle mensen van de wereld, ja zelfs van alle levende wezens van het universum.
Een religieuze geloofsovertuiging die niet-santana is, kan ergens in
de kronieken van de menselijke geschiedenis een begin hebben, maar er
bestaat geen begin van de geschiedenis van santana-dharma, omdat het
eeuwig inherent blijft aan de levende wezens. Over die levende wezens
wordt in de gezaghebbende stra’s (heilige teksten) gesteld dat ze niet
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geboren worden en niet sterven. In de G…t wordt gesteld dat het levend
wezen nooit geboren wordt en dat het nooit sterft. Het is eeuwig en onvernietigbaar en blijft verder leven na de vernietiging van zijn tijdelijke
materiële lichaam. Met betrekking tot het concept van santana-dharma
moeten we het concept van religie proberen te begrijpen vanuit de grondbetekenis van het woord in het Sanskriet. Dharma verwijst naar dat wat
voortdurend aanwezig is bij een bepaald voorwerp. We kunnen vaststellen
dat vuur gepaard gaat met hitte en licht; zonder hitte en licht heeft het
woord ‘vuur’ geen betekenis. Op dezelfde manier moeten we het essentiële deel van het levend wezen zien te ontdekken, dat deel dat zijn voortdurende metgezel is. Die voortdurende metgezel is zijn eeuwige functie
en die eeuwige functie is zijn eeuwige religie.
Toen Santana Gosvm… aan ®r… Caitanya Mahprabhu vroeg wat de
svar™pa van ieder levend wezen is, antwoordde de Heer dat het verlenen
van dienst aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods de svar™pa of de
wezenlijke positie van het levend wezen is. Als we deze uitspraak van
Heer Caitanya analyseren, dan kunnen we gemakkelijk inzien dat ieder
levend wezen voortdurend bezig is met het dienen van een ander levend
wezen. Een levend wezen dient andere levende wezens in verschillende
rollen en op die manier geniet het van het leven. De dieren, die lager staan,
dienen de mens zoals dienaren hun meester dienen. A dient meester B, B
dient meester C, C dient meester D enz. Aan de hand hiervan zien we dat
de ene vriend de andere vriend dient, dat de moeder haar zoon dient, dat
de vrouw haar man dient en de man zijn vrouw enz. Als we op die manier
verder zoeken, zullen we zien dat er in de samenleving van de levende
wezens geen uitzondering bestaat wat betreft het dienen van anderen. De
politicus presenteert zijn verkiezingsprogramma aan de kiezers om hen te
overtuigen van zijn bekwaamheid tot dienen. De kiezers geven hem hun
waardevolle stemmen, omdat ze denken dat hij de samenleving op een
waardevolle manier van dienst kan zijn. De winkelier dient de klant en
de arbeider dient de kapitalist. De kapitalist dient het gezin en het gezin
dient de staat overeenkomstig de eeuwige functie van het levend wezen.
Op die manier kunnen we zien dat geen enkel levend wezen vrijgesteld
is van het dienen van andere levende wezens en we kunnen daarom met
zekerheid concluderen dat dienstverlening de voortdurende metgezel is
van het levend wezen en dat het verlenen van dienst de eeuwige religie
van het levend wezen is.
Toch betuigt de mens zijn verbondenheid met een bepaald type geloof afhankelijk van tijd en omstandigheid en beweert zo een hindoe, een
moslim, een christen, een boeddhist of een aanhanger van welke andere
geloofsgemeenschap dan ook te zijn. Zulke benamingen zijn non-santana-dharma. Een hindoe kan van geloof veranderen en een moslim
worden of een moslim kan tot een ander geloof overgaan en een hindoe
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worden of een christen kan van geloof veranderen enz. Maar in al deze
gevallen brengt een verandering van geloof geen verandering in de eeuwige functie van het dienen van anderen. De hindoe, de moslim of de
christen zijn in alle omstandigheden een dienaar van iemand anders. Met
het aanhangen van een bepaald type geloof belijdt men dus niet zijn
santana-dharma. Dienstbaar zijn is santana-dharma.
Het is een feit dat we in verbinding staan met de Allerhoogste Heer
door middel van dienstbaarheid. De Allerhoogste Heer is de allerhoogste
genieter en als levende wezens zijn wij Zijn dienaren. We zijn geschapen
voor Zijn plezier en als we Hem van dienst zijn in dat plezier, dan zullen
we gelukkig worden. We kunnen niet op een andere manier gelukkig
worden. Het is onmogelijk om onafhankelijk te zijn en gelukkig te worden, zoals geen enkel lichaamsdeel gelukkig kan worden zonder samen te
werken met de maag. Het levend wezen kan onmogelijk gelukkig worden
zonder de Allerhoogste Heer transcendentale liefdedienst te bewijzen.
In de Bhagavad-g…t wordt het vereren of het dienen van de verschillende halfgoden niet goedgekeurd. In het zevende hoofdstuk wordt in
tekst twintig het volgende gesteld:
kmais tais tair hta-jñnƒ
prapadyante ’nya-devatƒ
taˆ taˆ niyamam sthya
prakty niyatƒ svay

‘Zij die door materiële verlangens van hun verstand beroofd zijn, geven
zich over aan de halfgoden en volgen de specifieke regels en bepalingen
van verering die overeenkomen met hun eigen aard.’ Hier wordt duidelijk
gezegd dat zij die door lust geleid worden de halfgoden vereren en niet de
Allerhoogste Heer KŠa.
Wanneer we spreken van de naam KŠa, dan verwijzen we daarmee
niet naar een sektarische naam. KŠa betekent de allerhoogste vreugde
en er wordt geschreven dat de Allerhoogste Heer de onuitputtelijke bron
of het reservoir van alle vreugde is. We hunkeren allemaal naar vreugde.
šnanda-mayo ’bhyst (Vednta-s™tra 1.1.12). De levende wezens zijn net
als de Heer vol bewustzijn en zoeken naar geluk. De Heer is eeuwig gelukkig en als de levende wezens met Hem omgaan, met Hem samenwerken
en Zich in Zijn gezelschap bevinden, dan worden zij ook gelukkig.
De Heer daalt af naar deze vergankelijke wereld om in Vndvana
Zijn activiteiten van vermaak te tonen, die vol geluk zijn. Toen Heer KŠa
in Vndvana was, waren al Zijn activiteiten met Zijn vrienden, de koeherders, met Zijn jonge vriendinnen, met de andere inwoners van Vndvana
en met de koeien vol geluk. De volledige bevolking van Vndvana dacht
aan niemand anders dan KŠa. Maar ondanks dat weerhield Heer KŠa
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Zijn vader Nanda Mahrja ervan om de halfgod Indra te vereren, omdat
Hij duidelijk wilde maken dat mensen geen enkele halfgod hoeven te vereren. Ze hoeven alleen de Allerhoogste Heer te vereren, omdat het hun
uiteindelijke doel is terug te keren naar Zijn woning.
De woning van Heer ®r… KŠa wordt in het vijftiende hoofdstuk van
de Bhagavad-g…t, tekst zes, beschreven:
na tad bhsayate s™ryo
na a‰ko na pvakaƒ
yad gatv na nivartante
tad dhma paramaˆ mama

‘Die allerhoogste woning van Mij wordt niet verlicht door de zon of de
maan en evenmin door vuur of elektriciteit. Zij die haar bereiken, komen
nooit meer terug naar de materiële wereld.’
Dit vers geeft een beschrijving van die eeuwige hemel. Natuurlijk hebben we een materiële opvatting van de hemel en we hebben hierbij een
zon, maan, sterren enz. in gedachten, maar in dit vers zegt de Heer dat
er in de eeuwige hemel geen behoefte is aan een zon en evenmin aan
een maan of elektriciteit of vuur van welke soort dan ook, omdat de
spirituele hemel al verlicht wordt door de brahmajyoti, het licht dat van
de Allerhoogste Heer afstraalt. Met veel moeite proberen we andere planeten te bereiken, maar het is niet moeilijk om de woonplaats van de
Allerhoogste Heer te begrijpen. Deze woonplaats wordt Goloka genoemd
en in de Brahma-saˆhit (5.37) wordt het prachtig beschreven: goloka
eva nivasaty akhiltma-bh™taƒ. De Heer verblijft eeuwig in zijn woning
Goloka, maar Hij kan bereikt worden vanuit deze wereld en met dit doel
manifesteert Hij Zijn ware gedaante, sac-cid-nanda-vigraha. Zodra Hij
deze gedaante manifesteert, hoeven we niet meer te speculeren over hoe
Hij eruitziet. Om zulk creatief speculeren te ontmoedigen daalt Hij neer
en toont Hij Zichzelf zoals Hij is, als ®ymasundara. Maar jammer genoeg
bespotten de minder intelligente personen Hem, omdat Hij als een van
ons komt en Zich met ons vermaakt als een menselijk wezen. Maar dat is
geen reden om de Heer als een van de onzen te beschouwen. Door Zijn
almacht verschijnt Hij voor ons in Zijn ware vorm en openbaart Hij Zijn
activiteiten van vermaak, die een replica zijn van de activiteiten van vermaak die in Zijn woning plaatsvinden.
In de lichtstralen van de spirituele hemel zweven ontelbare planeten.
De brahmajyoti wordt uitgestraald door de allerhoogste woning, namelijk
KŠaloka, en de nanda-maya-, cin-maya-planeten, die niet materieel zijn,
zweven in die stralen. De Heer zegt: na tad bhsayate s™ryo na a‰ko
na pvakaƒ/ yad gatv na nivartante tad dhma paramaˆ mama. Wie
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die spirituele hemel weet te bereiken, hoeft niet meer naar de materiële
hemel af te dalen. In de materiële hemel zullen we dezelfde levensomstandigheden tegenkomen: geboorte, dood, ziekte en ouderdom, ook al
bereiken we de hoogste planeet (Brahmaloka), om niet te spreken van
de maan. Geen enkele planeet in het materiële universum is vrij van deze
vier onderdelen van het materiële bestaan.
De levende wezens reizen van planeet naar planeet, maar we kunnen niet eenvoudigweg op een mechanische manier naar elke gewenste
planeet gaan. Als we naar andere planeten willen gaan, dan bestaat daarvoor een proces, dat als volgt wordt beschreven: ynti deva-vrat devn
pitn ynti pit-vratƒ. Als we interplanetair willen reizen, dan hebben
we daarvoor geen mechanisch toestel nodig. De G…t geeft de volgende
instructie: ynti deva-vrat devn. De maan, de zon en de hogere planeten worden Svargaloka genoemd. De planeten zijn onderverdeeld in drie
categorieën: de hogere, de middelste en de lagere planetenstelsels. De
aarde maakt deel uit van het middelste planetenstelsel. De Bhagavad-g…t
geeft ons de kennis over hoe we via een simpele methode naar de hogere
planetenstelsels (Devaloka) kunnen reizen: ynti deva-vrat devn. Het
vereren van de bepaalde halfgod van een bepaalde planeet is voldoende
om naar de maan, de zon of naar welke van de andere hogere planetenstelsels dan ook te gaan.
Toch raadt de Bhagavad-g…t ons niet aan om naar welke planeet in
de materiële wereld dan ook te gaan, want zelfs al gaan we naar Brahmaloka, de hoogste planeet, door veertigduizend jaar lang te reizen in een
of ander mechanisch toestel (en wie leeft er zo lang?), dan nog zullen we
de materiële ongemakken van geboorte, dood, ziekte en ouderdom tegenkomen. Maar wie de allerhoogste planeet, KŠaloka, of een van de andere
planeten in de spirituele hemel wil bereiken, zal geen last ondervinden
van deze materiële ongemakken. Te midden van alle planeten in de spirituele hemel is er één planeet die de allerhoogste is en die Goloka Vndvana wordt genoemd. Zij is de oorspronkelijke planeet in de verblijfplaats
van de oorspronkelijke Persoonlijkheid Gods, ®r… KŠa. De Bhagavad-g…t
geeft ons al deze informatie en door haar instructies leert ze ons hoe we
de materiële wereld kunnen verlaten en hoe we een leven vol werkelijk
geluk kunnen beginnen in de spirituele hemel.
In het vijftiende hoofdstuk van de Bhagavad-g…t wordt een werkelijk
beeld van de materiële wereld gegeven. Daar wordt gezegd:
™rdhva-m™lam adhaƒ-kham
avatthaˆ prhur avyayam
chandˆsi yasya parŠni
yas taˆ veda sa veda-vit
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De materiële wereld wordt hier beschreven als een boom waarvan de
wortels omhoog gaan en de takken naar beneden. We hebben allemaal
wel eens zo’n boom gezien: wanneer men op de oever van een rivier of
van een waterbekken staat, kan men zien dat de weerspiegelde bomen
omgekeerd staan. De takken gaan naar beneden en de wortels naar boven.
Op dezelfde manier is de materiële wereld een weerspiegeling van de
spirituele wereld. De materiële wereld is alleen maar een schaduw van
de werkelijkheid. De schaduw zelf heeft geen werkelijkheid en geen substantie, maar door de schaduw begrijpen we dat er zowel een substantie
als een werkelijkheid is. In een woestijn is geen water aanwezig, maar de
luchtspiegeling geeft aan dat er zoiets als water bestaat. In de materiële
wereld is er geen water, geen geluk, maar het echte water van werkelijk
geluk is aanwezig in de spirituele wereld.
De Heer geeft aan dat we de spirituele wereld als volgt kunnen bereiken (Bg. 15.5):
nirmna-moh jita-sa‰ga-do
adhytma-nity vinivtta-kmƒ
dvandvair vimuktƒ sukha-duƒkha-saˆjñair
gacchanty am™hƒ padam avyayaˆ tat

Dat padam avyayam of eeuwige koninkrijk kan bereikt worden door
iemand die nirmna-moha is. Wat betekent dit? We zijn allemaal op zoek
naar benamingen. De een wil een ‘meneer’ worden, de ander een ‘excellentie’ en weer een ander wil de president worden of een rijk man of een
koning of iets anders. Zolang we gehecht zijn aan die benamingen zijn we
gehecht aan het lichaam, want deze benamingen hebben betrekking op
het lichaam. Maar we zijn dit lichaam niet en wanneer we dat eenmaal
begrijpen, is dat de eerste stap in onze spirituele bewustwording. We staan
nu in contact met de drie hoedanigheden van de materiële natuur, maar
we moeten ons door devotionele dienst aan de Heer van hen onthechten.
Als we niet gehecht zijn aan devotionele dienst aan de Heer, dan kunnen
we ons niet losmaken van de hoedanigheden van de materiële natuur.
Benamingen en gehechtheden komen voort uit onze lust en verlangens,
uit ons verlangen de baas te spelen over de materiële natuur. Zolang we
deze neiging om de baas te spelen over de materiële natuur niet opgeven, is het onmogelijk om terug te gaan naar het koninkrijk van de Allerhoogste, de santana-dhma. Dat eeuwige koninkrijk, dat nooit vernietigd
wordt, kan benaderd worden door iemand die niet door de aantrekking
van vals materieel genot misleid wordt en die standvastig is in dienst aan
de Allerhoogste Heer; zo iemand kan die allerhoogste woning gemakkelijk
bereiken.
Op een andere plaats in de G…t (8.21) wordt gezegd:
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avyakto ’kara ity uktas
tam huƒ paramˆ gatim
yaˆ prpya na nivartante
tad dhma paramaˆ mama
Avyakta betekent ‘ongemanifesteerd’. Niet eens alles van de materiële wereld is aan ons gemanifesteerd. Onze zintuigen zijn zo onvolmaakt dat we
niet eens alle sterren binnen dit materiële universum kunnen zien. Door
de vedische literatuur hebben we toegang tot veel informatie over alle planeten en we kunnen die informatie geloven of niet. Alle belangrijke planeten worden in de vedische literatuur beschreven, vooral in het ®r…madBhgavatam, en de spirituele wereld, die voorbij deze materiële hemel
ligt, wordt beschreven als avyakta, ongemanifesteerd. Men zou moeten
verlangen en hunkeren naar dat allerhoogste koninkrijk, want wie dat koninkrijk bereikt, hoeft niet meer terug te keren naar de materiële wereld.
Men zou zich nu kunnen afvragen hoe men die woning van de Allerhoogste Heer kan bereiken. Het achtste hoofdstuk geeft hierover informatie. Daarin wordt gezegd:
anta-kle ca mm eva
smaran muktv kalevaram
yaƒ prayti sa mad-bhvaˆ
yti nsty atra saˆayaƒ

‘En wie aan het eind van zijn leven, wanneer hij zijn lichaam verlaat, uitsluitend aan Mij denkt, bereikt onmiddellijk Mijn zijnstoestand. Hierover
is geen twijfel mogelijk.’ (Bg. 8.5) Wie op het moment van de dood aan
KŠa denkt, gaat naar KŠa. Men moet zich de gedaante van KŠa herinneren; als men aan die vorm denkt wanneer men het lichaam verlaat,
zal men zeker het spirituele koninkrijk bereiken. Mad-bhvam heeft betrekking op de allerhoogste natuur van het Allerhoogste Wezen. Het Allerhoogste Wezen is sac-cid-nanda-vigraha, dat wil zeggen: Zijn vorm is
eeuwig, vol kennis en gelukzaligheid. Ons huidige lichaam is niet saccid-nanda. Het is asat, niet sat. Het is niet eeuwig, maar vergankelijk.
Het is niet cit, vol kennis, maar het is vol onwetendheid. We hebben geen
kennis over de spirituele wereld en evenmin hebben we volmaakte kennis over de materiële wereld, waar zoveel dingen ons onbekend zijn. Het
lichaam is ook nirnanda; in plaats van vol geluk te zijn, is het vol ellende.
Alle ellende die we in de materiële wereld ondergaan wordt veroorzaakt
door het lichaam, maar wie dit lichaam verlaat terwijl hij denkt aan Heer
KŠa, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, krijgt meteen een sac-cidnanda-lichaam.
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Het proces waarbij men het lichaam verlaat en in de materiële wereld
een ander aanneemt, verloopt volgens een plan. Iemand sterft nadat is
vastgesteld wat voor soort lichaam hij in zijn volgend leven krijgt. Deze beslissing wordt genomen door hogere autoriteiten en niet door het levend
wezen zelf. Overeenkomstig onze activiteiten in dit leven kunnen we
ofwel omhoog ofwel omlaag gaan. Dit leven is een voorbereiding op ons
volgend leven. Als we ons daarom in dit leven kunnen voorbereiden om
gepromoveerd te worden naar het koninkrijk van God, dan zullen we na
het verlaten van dit materiële lichaam zeker een spiritueel lichaam krijgen,
net als dat van de Heer.
Zoals al eerder is uitgelegd, zijn er verschillende soorten transcendentalisten: de brahma-vd…, paramtma-vd… en de toegewijde, en er is
ook gezegd dat er in de brahmajyoti (de spirituele hemel) ontelbare spirituele planeten zijn. Het aantal van deze planeten is vele, vele malen groter
dan alle planeten in de materiële wereld tezamen. De materiële wereld is
naar schatting slechts een kwart van de schepping (ekˆena sthito jagat).
In dit materiële deel bevinden zich miljoenen en miljarden universa met
triljoenen planeten, zonnen, sterren en manen. Maar deze hele materiële
schepping is enkel een fragment van de totale schepping. Het grootste
gedeelte van de schepping bevindt zich in de spirituele hemel.
Wie ernaar verlangt op te gaan in het bestaan van het Allerhoogste
Brahman, wordt onmiddellijk overgebracht naar de brahmajyoti van de
Allerhoogste Heer en bereikt zo de spirituele hemel. De toegewijde die
van het gezelschap van de Heer wil genieten, gaat naar de VaikuŠ˜haplaneten, waarvan er ontelbare zijn, en daar gaat de Allerhoogste Heer
met hem om in Zijn volkomen expansies zoals NryaŠa met vier armen
en met verschillende namen zoals Pradyumna, Aniruddha en Govinda.
Aan het eind van hun leven denken transcendentalisten daarom of aan de
brahmajyoti of aan de Paramtm of aan de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods ®r… KŠa. In al deze gevallen gaan ze binnen in de spirituele hemel,
maar alleen de toegewijde of degene die persoonlijk contact heeft met de
Allerhoogste Heer, gaat naar de VaikuŠ˜ha-planeten of naar de planeet
Goloka Vndvana. De Heer voegt daar nog aan toe dat daarover ‘geen
twijfel bestaat’. We moeten dit zonder meer geloven. We moeten dat wat
niet met onze verbeelding strookt, niet afwijzen; onze houding zou eerder
als die van Arjuna moeten zijn: ‘Ik geloof alles wat Je mij gezegd hebt.’
Wanneer de Heer daarom zegt dat degene die op het moment van de
dood aan Hem denkt als Brahman of Paramtm of als de Persoonlijkheid
Gods, zeker in de spirituele hemel zal binnengaan, dan bestaat daarover
geen twijfel. Hieraan kan gewoon niet worden getwijfeld.
De Bhagavad-g…t (8.6) legt ook het algemene principe uit dat het
mogelijk maakt het spirituele koninkrijk binnen te gaan door eenvou-dig
aan de Allerhoogste te denken op het moment van de dood:
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yaˆ yaˆ vpi smaran bhvaˆ
tyajaty ante kalevaram
taˆ tam evaiti kaunteya
sad tad-bhva-bhvitaƒ

‘Welke zijnstoestand iemand ook in gedachten heeft wanneer hij zijn
lichaam opgeeft, o zoon van Kunt…, die toestand zal hij in zijn volgend
leven zeker bereiken.’ Maar eerst moeten we begrijpen dat de materiële
natuur een manifestatie is van een van de energieën van de Allerhoogste
Heer. In de ViŠu PurŠa (6.7.61) wordt het geheel van de energieën van
de Allerhoogste Heer gekenschetst:
viŠu-aktiƒ par prokt
ketra-jñkhy tath par
avidy-karma-saˆjñny
tt…y aktir iyate

De Allerhoogste Heer heeft uiteenlopende en ontelbare energieën die
onze verbeeldingskracht te boven gaan, maar geleerde wijzen of bevrijde
zielen hebben deze energieën bestudeerd en geanalyseerd en in drie
groepen ingedeeld. Al deze energieën zijn viŠu-akti, dat wil zeggen: ze
zijn allemaal verschillende vermogens van Heer ViŠu. De eerste energie
is par, transcendentaal. De levende wezens horen bij de hogere energie,
zoals al eerder is uitgelegd. De andere energieën, ook wel de materiële
energieën genoemd, bevinden zich in de hoedanigheid onwetendheid.
Op het moment van de dood blijven we of in de lagere energie van de
materiële wereld of we worden overgebracht naar de energie van de spirituele wereld. De Bhagavad-g…t (8.6) zegt dus:
yaˆ yaˆ vpi smaran bhvaˆ
tyajaty ante kalevaram
taˆ tam evaiti kaunteya
sad tad-bhva-bhvitaƒ

‘Welke zijnstoestand iemand ook in gedachten heeft wanneer hij zijn
lichaam opgeeft, o zoon van Kunt…, die toestand zal hij in zijn volgend
leven zeker bereiken.’
Ons hele leven door zijn we gewend om of aan de materiële of aan
de spirituele energie te denken. Maar hoe kunnen we onze gedachten nu
van de materiële energie op de spirituele energie richten? Er bestaat zoveel
literatuur die onze gedachten vult met de materiële energie, zoals bijvoorbeeld kranten, tijdschriften, romans enz. Ons denken, dat nu helemaal in

26 / Bhagavad-gŸTĀ zoals ze is
beslag wordt genomen door zulke literatuur, moet op de vedische literatuur gericht worden. Daarom hebben de grote wijzen zoveel vedische
teksten, zoals de purŠa’s, geschreven. De purŠa’s zijn geen fictie; het
zijn historische verslagen. In het Caitanya-caritmta (Madhya 20.122) staat
het volgende vers:
my-mugdha j…vera nhi svataƒ kŠa-jñna
j…vere kpya kail kŠa veda-purŠa

De vergeetachtige levende wezens of geconditioneerde zielen zijn hun
relatie met de Allerhoogste Heer vergeten en zijn verdiept in gedachten
aan materiële activiteiten. Om hun denkvermogen op de spirituele hemel
te richten, heeft KŠa-dvaipyana Vysa de zeer omvangrijke vedische
literatuur gegeven. Allereerst verdeelde hij de Veda in vier delen, daarna
legde hij ze in de purŠa’s uit en voor hen die minder begaafd zijn heeft
hij het Mahbhrata geschreven. De Bhagavad-g…t wordt in het Mahbhrata gegeven. Daarna werd de hele vedische literatuur samengevat
in het Vednta-s™tra en als een leidraad voor de toekomst heeft hij zijn
natuurlijke commentaar op dat Vednta-s™tra geschreven, die het ®r…madBhgavatam genoemd wordt. We moeten onze geest altijd gebruiken
om deze vedische literatuur te lezen. Net zoals materialisten hun geest
bezighouden met het lezen van kranten, tijdschriften en zoveel andere
materialistische literatuur, moeten wij onze leesgewoonten richten op de
literatuur die ons door Vysadeva is gegeven. Op die manier zullen we in
staat zijn om ons de Allerhoogste Heer te herinneren op het moment van
de dood. Dat is de enige manier die de Heer voorstelt en Hij verzekert ons
van het resultaat: ‘Hierover bestaat geen twijfel.’
tasmt sarveu kleu
mm anusmara yudhya ca
mayy arpita-mano-buddhir
mm evaiyasy asaˆayaƒ

‘Denk daarom altijd aan Mij in de gedaante van KŠa, o Arjuna, en vervul
tegelijkertijd je voorgeschreven plicht als strijder. Wanneer je activiteiten
aan Mij gewijd zijn en je geest en intelligentie op Mij gevestigd zijn, zul je
Mij ongetwijfeld bereiken.’ (Bg. 8.7)
KŠa raadt Arjuna niet aan om zich alleen Hem te herinneren en zijn
voorgeschreven bezigheid op te geven. Nee, de Heer zou nooit iets onpraktisch voorstellen. In de materiële wereld moet men werken om het
lichaam te onderhouden. De menselijke samenleving wordt, volgens de
voorgeschreven activiteit die men verricht, onderverdeeld in vier sociale
geledingen: brhmaŠa’s, katriya’s, vaiya’s en ™dra’s. De klasse van de
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brhmaŠa’s of de intellectuelen is op een bepaalde manier actief, de katriya’s of de klasse van bestuurders zijn op een andere manier actief en de

klasse van koopmanslieden en arbeiders doen allemaal hún eigen plicht.
Of men in de menselijke samenleving nu een arbeider, een koopman,
een bestuurder of een boer is of zelfs als men tot de hoogste klasse behoort en een letterkundige, een wetenschapper of een theoloog is, men
zal moeten werken voor zijn levensonderhoud. De Heer vertelt Arjuna
daarom dat hij zijn bezigheden niet hoeft op te geven, maar dat hij zich,
terwijl hij zijn voorgeschreven activiteiten uitoefent, KŠa moet herinneren (mm anusmara). Als hij zich tijdens zijn strijd om het bestaan niet
oefent in het zich herinneren van KŠa, dan zal hij zich KŠa onmogelijk
kunnen herinneren op het moment van de dood. Ook Heer Caitanya raadt
dit aan. Hij zegt: k…rtan…yaƒ sad hariƒ, men moet zich oefenen in het
voortdurend chanten van de namen van de Heer. Er bestaat geen verschil
tussen de namen van de Heer en de Heer Zelf. De instructie van Heer
KŠa aan Arjuna dat hij zich KŠa moet herinneren en Heer Caitanya’s
opdracht om ‘altijd de namen van Heer KŠa te chanten’ zijn een en dezelfde instructie. Er is geen verschil, omdat er geen verschil bestaat tussen
KŠa en KŠa’s naam. Op het absolute niveau bestaat er geen verschil
tussen het verwijzingsteken en datgene waarnaar verwezen wordt. We
moeten ons daarom oefenen in het ons voortdurend herinneren van de
Heer, vierentwintig uur per dag, door Zijn namen te chanten en de activiteiten in ons leven zo vorm te geven dat we altijd aan Hem kunnen
denken.
Hoe is dat mogelijk? De crya’s geven het volgende voorbeeld. Als
een getrouwde vrouw gehecht is aan een andere man of als een man
gehecht is aan een andere vrouw dan zijn echtgenote, dan wordt deze gehechtheid als zeer sterk beschouwd. Iemand met zo’n gehechtheid denkt
voortdurend aan zijn geliefde. De getrouwde vrouw die aan haar minnaar
denkt, denkt altijd aan hun ontmoeting, zelfs wanneer ze het huishouden
doet. Sterker nog, ze zal al haar huishoudelijk werk veel zorgvuldiger doen,
zodat ze ondanks haar gehechtheid geen argwaan wekt bij haar echtgenoot. Op dezelfde manier moeten wij ons altijd de allerhoogste geliefde,
®r… KŠa, herinneren, terwijl we tegelijkertijd al onze materiële plichten
met zorg vervullen. Een sterk gevoel van liefde is hierbij noodzakelijk.
Als we een sterk gevoel van liefde hebben voor de Allerhoogste Heer,
kunnen we onze plicht doen en ons Hem tegelijkertijd herinneren. Maar
we moeten dat gevoel van liefde ontwikkelen. Arjuna dacht bijvoorbeeld
altijd aan KŠa; hij was de trouwe vriend van KŠa en tegelijkertijd was
hij een strijder. KŠa raadde hem niet aan het vechten op te geven en naar
het bos te gaan om te mediteren. Toen KŠa aan Arjuna de yogamethode
uiteenzette, zei Arjuna dat het voor hem onmogelijk was om dat systeem
te beoefenen.

28 / Bhagavad-gŸTĀ zoals ze is
arjuna uvca
yo ’yaˆ yogas tvay proktaƒ
smyena madhus™dana
etasyhaˆ na paymi
cañcalatvt sthitiˆ sthirm

‘Arjuna zei: O Madhus™dana, de yogamethode die Je me in het kort beschreven hebt, lijkt me onpraktisch en niet vol te houden, want de geest is
rusteloos en onstandvastig.’ (Bg. 6.33)
Maar de Heer zegt:
yoginm api sarveˆ
mad-gatenntartman
raddhvn bhajate yo mˆ
sa me yuktatamo mataƒ

‘En van alle yog…’s is hij die zich vol vertrouwen voortdurend in Mij bevindt, die altijd aan Mij denkt en Mij transcendentale liefdedienst bewijst,
het innigst met Mij in yoga verbonden en de beste van allemaal. Dat is
Mijn mening.’ (Bg. 6.47)
Wie dus altijd aan de Allerhoogste Heer denkt, is tegelijkertijd de grootste yog…, de grootste jñn… en de grootste toegewijde. Vervolgens vertelt de
Heer aan Arjuna dat hij als katriya het strijden niet mag opgeven, maar als
Arjuna vecht en zich daarbij KŠa herinnert, dan zal hij zich KŠa kunnen
herinneren op het moment van de dood. Maar men moet de Heer wel met
volkomen overgave transcendentale liefdedienst bewijzen.
We verrichten onze activiteiten eigenlijk niet met ons lichaam, maar
met onze geest en onze intelligentie. Wanneer de geest en de intelligentie
voortdurend aan de Allerhoogste Heer denken, dan zullen ook de zintuigen vanzelf bezig zijn Hem te dienen. De activiteiten van de zintuigen
zullen oppervlakkig gezien dezelfde blijven, maar het bewustzijn is veranderd. De Bhagavad-g…t leert ons hoe de geest en de intelligentie verzonken kunnen raken in gedachten aan de Heer. Wanneer we op zo’n manier
volledig opgaan in de Heer, zullen we in staat zijn naar Zijn koninkrijk
te gaan. Als de geest bezig is in dienst aan KŠa, zijn ook de zintuigen
vanzelf bezig in Zijn dienst. Dat is de kunst en dat is ook het geheim van
de Bhagavad-g…t: volkomen verdiept zijn in gedachten aan ®r… KŠa.
De moderne mens heeft zeer veel moeite gedaan om de maan te bereiken, maar heeft zich niet bijzonder hard ingespannen om zichzelf spiritueel te ontwikkelen. Als men nog vijftig jaar te leven heeft, zou men die
korte tijd moeten gebruiken om zich te oefenen in het zich herinneren
van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Deze oefening is het proces
van devotie:
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ravaŠaˆ k…rtanaˆ viŠoƒ
smaraŠaˆ pda-sevanam
arcanaˆ vandanaˆ dsyaˆ
sakhyam tma-nivedanam
(®r…mad-Bhgavatam 7.5.23)

Door deze negen processen, waarvan de makkelijkste ravaŠam is, het
horen van de Bhagavad-g…t van een zelfgerealiseerd persoon, zal men
zijn gedachten op het Allerhoogste Wezen richten. Als gevolg hiervan zal
men zich de Allerhoogste Heer herinneren en zal men in staat zijn om op
het moment waarop men dit lichaam verlaat een spiritueel lichaam te krijgen dat precies geschikt is om met de Allerhoogste Heer om te gaan.
De Heer zegt verder:
abhysa-yoga-yuktena
cetas nnya-gmin
paramaˆ puruaˆ divyaˆ
yti prthnucintayan

‘Wie op Mij mediteert als de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en zonder
van het pad af te dwalen voortdurend aan Me denkt, zal Me zeker bereiken, o Prtha.’ (Bg. 8.8)
Dit proces is niet zo moeilijk, maar men moet het leren van iemand
met ervaring. Tad-vijñnrthaˆ sa gurum evbhigacchet: men moet iemand
benaderen die dit proces al beoefent. De geest vliegt altijd van hier naar
daar, maar men moet zich er in oefenen hem altijd geconcentreerd te houden op de vorm van de Allerhoogste Heer, ®r… KŠa, of op het geluid van
Zijn naam. De geest is van nature rusteloos en gaat van hier naar daar,
maar hij kan rust vinden in de geluidsvibratie van KŠa. Men moet daarom mediteren op de paramaˆ puruam, de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods in het spirituele koninkrijk, de spirituele hemel, en Hem daar bereiken. De manier waarop en de middelen waarmee men de uiteindelijke realisatie bereikt, het uiteindelijke doel, wordt in de Bhagavad-g…t gegeven
en deze kennis is toegankelijk voor iedereen. Niemand wordt uitgesloten.
Alle klassen van mensen kunnen Heer KŠa benaderen door aan Hem
te denken, want over Hem horen en aan Hem denken is mogelijk voor
iedereen.
De Heer zegt verder (Bg. 9.32-33):
mˆ hi prtha vyapritya
ye ’pi syuƒ ppa-yonayaƒ
striyo vaiys tath ™drs
te ’pi ynti parˆ gatim

30 / Bhagavad-gŸTĀ zoals ze is
kiˆ punar brhmaŠƒ puŠy
bhakt rjarayas tath
anityam asukhaˆ lokam
imaˆ prpya bhajasva mm

Hier zegt de Heer dat zelfs een koopman, een gevallen vrouw of een arbeider of zelfs menselijke wezens in de laagste levenspositie de Allerhoogste
kunnen bereiken. Men hoeft geen hoogontwikkelde intelligentie te hebben. Het gaat erom dat iedereen die het principe van bhakti-yoga aanvaardt en die de Allerhoogste Heer aanvaardt als het summum bonum
van het leven, als het hoogste doel, als de uiteindelijke bestemming, de
Heer kan benaderen in de spirituele hemel. Wie de principes toepast die
in de Bhagavad-g…t worden uiteengezet, kan zijn leven vervolmaken en
alle problemen van het leven definitief oplossen. Dit is de essentie van de
hele Bhagavad-g…t.
De conclusie is dat de Bhagavad-g…t een transcendentaal werk is dat
men zeer zorgvuldig moet lezen. G…t-stram idaˆ puŠyaˆ yaƒ pa˜het
prayataƒ pumn. Wanneer men de instructies van de Bhagavad-g…t op de
juiste manier volgt, kan men in dit leven bevrijd raken van alle angsten
en ellende van het leven en zal het volgend leven spiritueel zijn. ViŠoƒ
padam avpnoti bhaya-okdi varjitaƒ (G…t-mhtmya 1)
Er is nog een ander voordeel:
g…tdhyyana-…lasya
prŠyama-parasya ca
naiva santi hi ppni
p™rva-janma-ktni ca

‘Als iemand de Bhagavad-g…t heel oprecht en serieus leest, dan zullen door
de genade van de Heer de karmische reacties op zijn vroegere wandaden
geen vat op hem hebben.’ (G…t-mhtmya 2) De Heer zegt nadrukkelijk
in het laatste gedeelte van de Bhagavad-g…t (18.66):
sarva-dharmn parityajya
mm ekaˆ araŠaˆ vraja
ahaˆ tvˆ sarva-ppebhyo
mokayiymi m ucaƒ

‘Laat alle vormen van religie achter je en geef je alleen aan Mij over. Ik zal
je verlossen van alle reacties op je zonden. Vrees niet.’ Op deze manier
neemt de Heer alle verantwoordelijkheid op zich van degene die zich aan
Hem overgeeft en Hij vrijwaart zo’n persoon van alle karmische reacties
op zonden.
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mala-nirmocanaˆ puˆsˆ
jala-snnaˆ dine dine
sakd g…tmta-snnaˆ
saˆsra-mala-nanam

‘Iemand mag zich dan dagelijks wassen door een bad te nemen in water,
maar als hij slechts één keer een bad neemt in het heilige gangeswater
van de Bhagavad-g…t, dan zal voor hem al het vuil van het materiële leven
volledig zijn weggevaagd.’ (G…t-mhtmya 3)
g…t su-g…t kartavy
kim anyaiƒ stra-vistaraiƒ
y svayaˆ padmanbhasya
mukha-padmd viniƒst

Omdat de Bhagavad-g…t door de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods gesproken is, hoeft men geen enkele andere vedische tekst te lezen. Men
hoeft alleen aandachtig en regelmatig de Bhagavad-g…t te horen en te
lezen. In het huidige tijdperk worden mensen zozeer in beslag genomen
door wereldse activiteiten, dat ze onmogelijk de hele vedische literatuur
kunnen lezen. En dat is ook niet nodig. Dit ene boek — de Bhagavad-g…t
— is voldoende, omdat het de essentie van de hele vedische literatuur is
en vooral ook omdat het door de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is
gesproken (G…t-mhtmya 4).
En zoals gezegd wordt:
bhratmta-sarvasvaˆ
viŠu-vaktrd viniƒstam
g…t-ga‰godakaˆ p…tv
punar janma na vidyate

‘Wie het water van de Ganges drinkt, krijgt bevrijding, om niet te spreken
van degene die de nectar van de Bhagavad-g…t drinkt. De Bhagavad-g…t
is de essentiële nectar van het Mahbhrata en werd gesproken door Heer
KŠa Zelf, de oorspronkelijke ViŠu.’ (G…t-mhtmya 5) De Bhagavadg…t komt van de mond van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en de
Ganges ontspringt aan de lotusvoeten van de Heer. Er is natuurlijk geen
verschil tussen de mond en de voeten van de Allerhoogste Heer, maar door
een onbevooroordeelde studie kunnen we begrijpen dat de Bhagavadg…t nog belangrijker is dan het water van de Ganges.
sarvopaniado gvo
dogdh gopla-nandanaƒ

32 / Bhagavad-gŸTĀ zoals ze is
prtho vatsaƒ su-dh…r bhokt
dugdhaˆ g…tmtaˆ mahat

‘Deze G…topaniad, de Bhagavad-g…t, de essentie van alle upaniads, is net
als een koe en Heer KŠa, die bekendstaat als een koeherdersjongen,
melkt deze koe. Arjuna is net als een kalf en wijze geleerden en zuivere
toegewijden moeten deze nectarmelk van de Bhagavad-g…t drinken.’ (G…tmhtmya 6)
ekaˆ straˆ devak…-putra-g…tam
eko devo devak…-putra eva
eko mantras tasya nmni yni
karmpy ekaˆ tasya devasya sev
(G…t-mhtmya 7)

Tegenwoordig verlangen mensen zeer sterk naar één geschrift, één God,
één religie en één bezigheid. Vandaar ekaˆ straˆ devak…-putra-g…tam:
laat er slechts één heilige tekst zijn, één gezamenlijke heilige tekst voor
de hele wereld — de Bhagavad-g…t. Eko devo devak…-putra eva: laat er één
God zijn voor de hele wereld — ®r… KŠa. Eko mantras tasya nmni: en
één hymne, één mantra, één gebed — het chanten van Zijn naam: Hare
KŠa, Hare KŠa, KŠa KŠa, Hare Hare / Hare Rma, Hare Rma, Rma
Rma, Hare Hare. Karmpy ekaˆ tasya devasya sev: en laat er maar één
activiteit zijn — dienst aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods.

De opeenvolging van discipelen

Evaˆ parampar-prptam imaˆ rjarayo viduƒ (Bhagavad-g…t 4.2). Deze
Bhagavad-g…t zoals ze is werd ontvangen via de volgende opeenvolging

van discipelen:
1. KŠa
2. Brahm
3. Nrada
4. Vysa
5. Madhva
6. Padmanbha
7. Nhari
8. Mdhava
9. Akobhya
10. Jaya T…rtha
11. Jñnasindhu
12. Daynidhi
13. Vidynidhi
14. Rjendra
15. Jayadharma
16. Puruottama
17. BrahmaŠya T…rtha

18. Vysa T…rtha
19. Lakm…pati
20. Mdhavendra Pur…
21. Ÿvara Pur…, (Nitynanda,
Advaita)
22. Heer Caitanya
23. R™pa, (Svar™pa, Santana)
24. Raghuntha, J…va
25. KŠadsa
26. Narottama
27. Vivantha
28. (Baladeva), Jaganntha
29. Bhaktivinoda
30. Gaurakiora
31. Bhaktisiddhnta Sarasvat…
32. A.C. Bhaktivedanta
Swami Prabhupda

1
Het aanschouwen 
van de strijdmachten
op het Slagveld 
van

Kuruk±etra

tekst 1
Da*Taraí\ ovac
DaMaR+ae}ae ku-å+ae}ae SaMaveTaa YauYauTSav" )
MaaMak-a" Paa<@vaêEv ik-Maku-vRTa SaÅYa )) 1 ))

dhtar˜ra uvca
dharma-ketre kuru-ketre
samavet yuyutsavaƒ
mmakƒ pŠav caiva
kim akurvata sañjaya
dhtar˜raƒ uvca — koning Dhtar˜ra zei; dharma-ketre — in de
bedevaartplaats; kuru-ketre — in de plaats genaamd Kuruketra; samavetƒ — bijeengekomen; yuyutsavaƒ — met het verlangen te strijden;
mmakƒ — mijn partij (zonen); pŠavƒ — de zonen van PŠu; ca —
en; eva — zeker; kim — wat; akurvata — deden ze; sañjaya — o Sañjaya.
Dhtar˜ra zei: O Sañjaya, wat deden mijn zonen en de zonen
van PŠu toen ze vol strijdlust bijeen waren gekomen in de bedevaartplaats Kuruketra?

Commentaar: De Bhagavad-g…t is de veelgelezen theïstische wetenschap die in het G…t-mhtmya (De verheerlijking van de G…t) is samengevat. Daarin wordt gezegd dat men de Bhagavad-g…t met behulp van
een toegewijde van ®r… KŠa heel zorgvuldig moet lezen en dat men haar
moet proberen te begrijpen zonder persoonlijk gekleurde interpretaties.
In de Bhagavad-g…t zelf is het voorbeeld te vinden van hoe de G…t begrepen moet worden, namelijk zoals ze door Arjuna begrepen werd, die
de G…t rechtstreeks van de Heer hoorde. Wanneer men fortuinlijk genoeg
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Bhagavad-gŸTĀ zoals ze is

1.1

is de Bhagavad-g…t te begrijpen in die opeenvolging van discipelen, zonder gekleurde interpretaties, dan overstijgt men de studie van de vedische
wijsheid en alle andere heilige teksten van de wereld. In de Bhagavad-g…
t zal men alles vinden wat ook in andere heilige teksten aanwezig is,
maar de lezer zal er ook dingen in aantreffen die nergens anders te vinden
zijn. Dat is de speciale positie die de Bhagavad-g…t inneemt. Ze is de perfecte theïstische wetenschap, omdat ze rechtstreeks gesproken werd door
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Heer ®r… KŠa.
De onderwerpen die tussen Dhtar˜ra en Sañjaya besproken worden en die in het Mahbhrata worden beschreven, vormen de grondslag voor deze grootse filosofie. Deze filosofie werd uiteengezet op het
Slagveld van Kuruketra, dat al sinds de onheuglijke tijd van het vedische
tijdperk een bedevaartplaats is. De Heer sprak deze filosofie toen Hij
persoonlijk op deze planeet aanwezig was om leiding te geven aan de
mensheid.
Het woord ‘dharma-ketra’ (een plaats waar religieuze rituelen worden
verricht) is belangrijk omdat de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods op
het Slagveld van Kuruketra aan de kant van Arjuna stond. Dhtar˜ra,
de vader van de Kuru’s, twijfelde er sterk aan dat zijn zonen uiteindelijk
zouden zegevieren. Terwijl hij zo twijfelde, vroeg hij aan Sañjaya, zijn
secretaris: ‘Wat deden ze?’ Hij was ervan overtuigd dat zowel zijn zonen
als die van zijn jongere broer PŠu vol vastberadenheid op het slagveld
bijeengekomen waren om de strijd aan te gaan. Maar toch is zijn vraag
belangrijk. Hij wilde niet dat de neven en broers een compromis zouden
aangaan en hij wilde zeker zijn van het lot van zijn zonen op het slagveld.
Omdat besloten was dat de slag zou plaatsvinden op Kuruketra, dat
ergens anders in de veda’s beschreven wordt als een bedevaartsoord —
zelfs voor de hemelbewoners — werd Dhtar˜ra zeer bezorgd over de
invloed van de heilige plaats op de uitkomst van de strijd. Hij wist maar al
te goed dat deze invloed gunstig was voor Arjuna en de zonen van PŠu,
omdat ze allemaal van nature deugdzaam waren. Sañjaya was een leerling
van Vysa en was daarom door de genade van Vysa in staat om zich het
Slagveld van Kuruketra voor de geest te halen, ook al bevond hij zich in
de kamer van Dhtar˜ra. Daarom vroeg Dhtar˜ra hem naar de situatie
op het slagveld.
De PŠava’s en de zonen van Dhtar˜ra behoren tot dezelfde
familie, maar Dhtar˜ra onthult hier zijn gedachten. Hij rekende doelbewust alleen zijn eigen zonen tot de Kuru’s en hij ontzegde de zonen van
PŠu hun erfdeel. Hieruit wordt duidelijk wat Dhtar˜ra’s relatie en
positie was ten opzichte van zijn neven, de zonen van PŠu. Zoals in een
rijstveld de overbodige planten weggenomen worden, zo kon vanaf het
begin van deze gebeurtenissen verwacht worden dat op het heilige veld
Kuruketra, waar ®r… KŠa, de vader van religie, aanwezig was, de onge-
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wenste planten zoals Dhtar˜ra’s zoon Duryodhana en anderen weggevaagd zouden worden en dat diep religieuze personen, aangevoerd door
Yudhi˜hira, door de Heer zouden worden aangesteld. Dat is de betekenis
van de woorden ‘dharma-ketre’ en ‘kuru-ketre’, los van hun historische
en vedische betekenis.

tekst 2
SaÅYa ovac
d*îa Tau Paa<@vaNaqk&- VYaU!& duYaaeRDaNaSTada )
AacaYaRMauPaSa®MYa raJaa vcNaMab]vqTa( )) 2 ))

sañjaya uvca
d˜v tu pŠavn…kaˆ
vy™haˆ duryodhanas tad
cryam upasa‰gamya
rj vacanam abrav…t
sañjayaƒ uvca — Sañjaya zei; d˜v — na gezien te hebben; tu — maar;
pŠava-an…kam — de soldaten van de PŠava’s; vy™ham — in gevechtsformatie opgesteld; duryodhanaƒ — koning Duryodhana; tad —
op dat moment; cryam — de leraar; upasa‰gamya — benaderde; rj
— de koning; vacanam — woorden; abrav…t — sprak.
Sañjaya zei: O koning, nadat hij zijn blik had laten gaan over het
leger dat door de zonen van PŠu in gevechtsformatie was opgesteld, ging koning Duryodhana naar zijn leraar en sprak de
volgende woorden.

Commentaar: Dhtar˜ra was blind vanaf zijn geboorte. Het ontbrak
hem helaas ook aan spirituele visie. Hij wist maar al te goed dat zijn zonen wat religie betreft net zo blind waren en hij was ervan overtuigd dat
ze nooit tot een schikking zouden komen met de PŠava’s, die allemaal
vanaf hun geboorte vroom waren. Toch had hij zijn twijfels over de invloed van de bedevaartplaats en Sañjaya begreep zijn beweegreden toen
hij naar de situatie op het slagveld vroeg. Sañjaya wilde de zwaarmoedige
koning daarom moed inspreken en verzekerde hem dat zijn zonen onder
invloed van de heilige plaats geen compromis zouden sluiten. Sañjaya
vertelde de koning dat zijn zoon, Duryodhana, nadat hij de legermacht
van de PŠava’s gezien had, zich onmiddellijk wendde tot DroŠcrya,
zijn opperbevelhebber, om hem over de werkelijke situatie in te lichten.
Hoewel Duryodhana aangeduid wordt als koning, moest hij zich vanwege
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de ernst van de situatie toch tot zijn opperbevelhebber wenden. Zo bewees hij een goed politicus te zijn. Maar Duryodhana’s diplomatieke façade
kon de angst die hij voelde toen hij de gevechtsformatie van de PŠava’s
zag, niet verbergen.

tekst 3
PaXYaETaa& Paa<@uPau}aa<aaMaacaYaR MahTaq& cMaUMa( )
VYaU!a& d]uPadPau}ae<a Tav iXaZYae<a DaqMaTaa )) 3 ))

payaitˆ pŠu-putrŠm
crya mahat…ˆ cam™m
vy™hˆ drupada-putreŠa
tava iyeŠa dh…mat
paya — aanschouw; etm — deze; pŠu-putrŠm — van de zonen
van PŠu; crya — o leraar; mahat…m — grote; cam™m — strijdmacht;
vy™hm — opgesteld; drupada-putreŠa — door de zoon van Drupada;
tava — uw; iyeŠa — discipel; dh…-mat — zeer intelligente.
O leraar, aanschouw de grote strijdmacht van de zonen van PŠu,
die zo vakkundig is opgesteld door uw intelligente discipel, de
zoon van Drupada.

Commentaar: Duryodhana wilde, diplomatiek als hij was, de gebreken
aantonen van DroŠcrya, de grote brhmaŠa-bevelhebber. DroŠcrya
had een politieke ruzie met koning Drupada, de vader van Draupad…, Arjuna’s
vrouw. Als gevolg van die ruzie bracht Drupada een groot offer en kreeg als
gunst een zoon die DroŠcrya zou kunnen doden. DroŠcrya was hiervan goed op de hoogte, maar omdat hij een ruimdenkende brhmaŠa
was, aarzelde hij niet om al zijn militaire geheimen te onthullen aan
Dh˜adyumna, de zoon van Drupada, toen deze hem werd toevertrouwd
om onderwezen te worden in de strijdkunst. Maar op het slagveld koos
Dh˜adyumna de kant van de PŠava’s en hij was het die voor de opstelling van hun gevechtsformaties gezorgd had, nadat hij deze kunst van
DroŠcrya had geleerd. Duryodhana wees op deze fout van DroŠcrya,
zodat hij alert en onverzettelijk zou zijn in de strijd. Duryodhana wilde op
die manier ook aangeven dat DroŠcrya tijdens de strijd niet net zo toegeeflijk moest zijn tegenover de PŠava’s, die ook tot zijn geliefde leerlingen behoorden. Arjuna was in het bijzonder zijn briljantste en meest
geliefde leerling. Duryodhana waarschuwde er ook voor dat een dergelijke toe-geeflijkheid in de strijd tot de nederlaag zou leiden.
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tekst 4
A}a XaUUra MaheZvaSaa >aqMaaJauRNaSaMaa YauiDa )
YauYauDaaNaae ivra$=ê d]uPadê MaharQa" )) 4 ))

atra ™r mahev-s
bh…mrjuna-sam yudhi
yuyudhno vir˜a ca
drupada ca mah-rathaƒ
atra — hier; ™rƒ — helden; mah-iu-sƒ — machtige boogschutters;
bh…ma-arjuna — aan Bh…ma en Arjuna; samƒ — gelijk aan; yudhi — in
de strijd; yuyudhnaƒ — Yuyudhna; vir˜aƒ — Vir˜a; ca — ook; drupadaƒ — Drupada; ca — ook; mah-rathaƒ — groot strijder.
In dit leger bevinden zich vele heldhaftige boogschutters, die in
de strijd gelijk zijn aan Bh…ma en Arjuna: grote krijgslieden zoals
Yuyudhna, Vir˜a en Drupada.

Commentaar: Hoewel Dh˜adyumna niet zo’n belangrijk obstakel was
in vergelijking met DroŠcrya’s geweldige militaire kracht, waren er wel
heel wat anderen die gevreesd moesten worden. Duryodhana vermeldt
ze hier als grote struikelblokken op het pad naar de overwinning, omdat
de genoemde personen allemaal net zulke geduchte tegenstanders waren
als Bh…ma en Arjuna. Hij kende de kracht van Bh…ma en Arjuna en vergeleek de anderen daarom met hen.

tekst 5
Da*íke-Tauêeik-TaaNa" k-aiXaraJaê vqYaRvaNa( )
PauåiJaTku-iNTa>aaeJaê XaEBYaê NarPau®v" )) 5 ))

dh˜aketu cekitnaƒ
kirja ca v…ryavn
purujit kuntibhoja ca
aibya ca nara-pu‰gavaƒ
dh˜aketuƒ — Dh˜aketu; cekitnaƒ — Cekitna; kirjaƒ — Kirja;
ca — ook; v…rya-vn — zeer krachtig; purujit — Purujit; kuntibhojaƒ —
Kuntibhoja; ca — en; aibyaƒ — ®aibya; ca — en; nara-pu‰gavaƒ —
held onder de mensen.
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Er zijn ook grote heldhaftige en geduchte strijders zoals Dh˜aketu, Cekitna, Kirja, Purujit, Kuntibhoja en ®aibya.

tekst 6
YauDaaMaNYauê iv§-aNTa otaMaaEJaaê vqYaRvaNa( )
SaaE>ad]ae d]aEPadeYaaê SavR Wv MaharQaa" )) 6 ))

yudhmanyu ca vikrnta
uttamauj ca v…ryavn
saubhadro draupadey ca
sarva eva mah-rathƒ
yudhmanyuƒ — Yudhmanyu; ca — en; vikrntaƒ — machtige;uttamaujƒ — Uttamauj; ca — en; v…rya-vn — zeer sterk; saubhadraƒ —
Subhadr’s zoon; draupadeyƒ — de zonen van Draupad…; ca — en;
sarve — allemaal; eva — zeker; mah-rathƒ — grote strijdwagenvechters.
Daarnaast zijn er nog de machtige Yudhmanyu, de uiterst krachtige Uttamauj, de zoon van Subhadr, en de zonen van Draupad….
Al deze krijgers zijn grote strijdwagenvechters.

tekst 7
ASMaak&- Tau iviXaía Yae TaaiàbaeDa iÜJaaetaMa )
NaaYak-a MaMa SaENYaSYa Sa&jaQa| TaaNb]vqiMa Tae )) 7 ))

asmkaˆ tu vii˜ ye
tn nibodha dvijottama
nyak mama sainyasya
saˆjñrthaˆ tn brav…mi te
asmkam — onze; tu — maar; vii˜ƒ — uitzonderlijk machtig; ye —
die; tn — hen; nibodha — vestig uw aandacht op, wees geïnformeerd;
dvija-uttama — o beste van de brhmaŠa’s; nyakƒ — bevelhebbers;
mama — mijn; sainyasya — van de soldaten; saˆjñ-artham — ter informatie; tn — hen; brav…mi — ik spreek; te — tot u.
Maar om u te informeren, o beste van de brhmaŠa’s, zal ik u nu
vertellen over de bevelhebbers die uitzonderlijk gekwalificeerd
zijn om mijn strijdmacht te leiden.
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tekst 8
>avaN>aqZMaê k-<aRê k*-Paê SaiMaiTa&JaYa" )
AìTQaaMaa ivk-<aRê SaaEMaditaSTaQaEv c )) 8 ))

bhavn bh…ma ca karŠa ca
kpa ca samitiˆ-jayaƒ
avatthm vikarŠa ca
saumadattis tathaiva ca
bhavn — uzelf; bh…maƒ — Grootvader Bh…ma; ca — ook; karŠaƒ —
KarŠa; ca — en; kpaƒ — Kpa; ca — en; samitim-jayaƒ — altijd zegevierend in de strijd; avatthm — Avatthm; vikarŠaƒ — VikarŠa; ca
— evenals; saumadattiƒ — de zoon van Somadatta; tath — en ook; eva
— zeker; ca — ook.
Onder hen bevinden zich persoonlijkheden die altijd zegevieren
in de strijd, zoals uzelf, Bh…ma, KarŠa, Kpa, Avatthm, VikarŠa
en de zoon van Somadatta, genaamd Bh™rirav.

Commentaar: Duryodhana noemt de buitengewone helden die stuk voor
stuk altijd zegevieren in de strijd. VikarŠa is de broer van Duryodhana,
Avatthm is de zoon van DroŠcrya en Saumadatti of Bh™rirav is de
zoon van de koning van de Bhl…ka’s. KarŠa is de halfbroer van Arjuna,
omdat Kunt… geboorte aan hem gaf voordat ze met koning PŠu trouwde. De tweelingzus van Kpcrya trouwde met DroŠcrya.

tekst 9
ANYae c bhv" XaUra MadQaeR TYa¢-JaqivTaa" )
NaaNaaXañPa[hr<aa" SaveR YauÖivXaarda" )) 9 ))

anye ca bahavaƒ ™r
mad-arthe tyakta-j…vitƒ
nn-astra-praharaŠƒ
sarve yuddha-viradƒ
anye — anderen; ca — ook; bahavaƒ — in groten getale; ™rƒ — helden; mat-arthe — in mijn belang; tyakta-j…vitƒ — bereid hun leven te
wagen; nn — veel; astra — wapens; praharaŠƒ — uitgerust met;
sarve — allemaal; yuddha-viradƒ — bedreven in de strijdkunst.
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Bhagavad-gŸTĀ zoals ze is

En er zijn nog vele andere helden die bereid zijn hun leven voor
mij te geven. Allemaal zijn ze uitgerust met verschillende wapens
en allemaal zijn ze bedreven in de strijdkunst.

Commentaar: Wat de anderen, zoals Jayadratha, Ktavarm en ®alya
betreft, ze zijn allemaal vastberaden om hun leven voor Duryodhana te
geven. Met andere woorden, het is al duidelijk dat ze allemaal zullen sterven in de Slag van Kuruketra, omdat ze de kant hebben gekozen van de
zondige Duryodhana. Duryodhana was zelf natuurlijk overtuigd van zijn
overwinning door de gezamenlijke kracht van zijn vrienden die hierboven genoemd zijn.

tekst 10
APaYaaRá& TadSMaak&- bl&/ >aqZMaai>ari+aTaMa( )
PaYaaRá& iTvdMaeTaeza& bl&/ >aqMaai>ari+aTaMa( )) 10 ))

aparyptaˆ tad asmkaˆ
balaˆ bh…mbhirakitam
paryptaˆ tv idam eteˆ
balaˆ bh…mbhirakitam
aparyptam — onmetelijk; tat — dat; asmkam — van ons; balam —
kracht; bh…ma — door Grootvader Bh…ma; abhirakitam — volledig beschermd; paryptam — beperkt; tu — maar; idam — dit alles; etem —
van de PŠava’s; balam — kracht; bh…ma — door Bh…ma; abhirakitam
— zorgvuldig beschermd.
Onze kracht is onmetelijk en we worden volledig beschermd door
Grootvader Bh…ma, terwijl de kracht van de PŠava’s, die zorgvuldig beschermd worden door Bh…ma, beperkt is.

Commentaar: Duryodhana maakt hier een schatting van de onderlinge
krachtsverhoudingen. Hij denkt dat het vermogen van zijn strijdkrachten
onmetelijk is, vooral omdat deze beschermd worden door de meest ervaren generaal, Grootvader Bh…ma. De strijdmacht van de PŠava’s daarentegen is beperkt, omdat deze beschermd wordt door een minder ervaren
generaal, namelijk Bh…ma, die in Bh…ma’s aanwezigheid niet veel betekent.
Duryodhana was Bh…ma altijd vijandig gezind, omdat hij heel goed
wist dat, mocht hij ooit gedood worden, zoiets alleen kon gebeuren door
de hand van Bh…ma. Maar tegelijkertijd was hij overtuigd van zijn overwinning door de aanwezigheid van Bh…ma, die een generaal was die veruit
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superieur was. Hij kon niet anders concluderen dan dat hij als overwinnaar uit de strijd tevoorschijn zou komen.

tekst 11
AYaNaezu c SaveRzu YaQaa>aaGaMaviSQaTaa" )
>aqZMaMaevai>ar+aNTau >avNTa" SavR Wv ih )) 11 ))

ayaneu ca sarveu
yath-bhgam avasthitƒ
bh…mam evbhirakantu
bhavantaƒ sarva eva hi
ayaneu — in strategische posities; ca — ook; sarveu — overal; yathbh-gam — zoals verschillend opgesteld; avasthitƒ — geplaatst; bhimam — aan Grootvader Bh…ma; eva — zeker; abhirakantu — moeten
dekking geven; bhavantaƒ — jullie; sarve — allemaal respectievelijk; eva
hi — zeker.
Jullie moeten Grootvader Bh…ma nu allemaal volledige dekking
geven, ieder vanuit zijn eigen strategische positie om door te dringen in de slagorde van de vijand.

Commentaar: Nadat hij Bh…ma’s moed en bekwaamheid geprezen had,
bedacht Duryodhana dat de anderen misschien zouden denken dat ze minder belangrijk werden gevonden; daarom probeerde hij op zijn gebruikelijke diplomatieke manier de situatie met de bovenstaande woorden te
manipuleren. Hij benadrukte dat Bh…madeva ongetwijfeld de grootste
held was, maar dat hij daarnaast ook een oude man was en dat iedereen
er daarom aan moest denken om hem van alle kanten te beschermen. Als
Bh…ma betrokken zou raken in de strijd en zich maar op één plaats zou
concentreren, dan zou de vijand daar zijn voordeel mee kunnen doen.
Het was daarom van belang dat de andere helden hun strategische posities niet zouden verlaten, omdat de vijand anders zou kunnen doordringen in de gevechtsformatie. Duryodhana voelde duidelijk dat de overwinning van de Kuru’s afhing van de aanwezigheid van Bh…madeva. Hij was
er zeker van dat Bh…madeva en DroŠcrya hem volledig zouden steunen in de strijd, want hij herinnerde zich nog heel goed dat zij geen woord
hadden gesproken toen de vrouw van Arjuna, Draupad…, hen in een hulpeloze positie had gesmeekt haar recht te doen toen ze gedwongen werd
naakt te verschijnen voor alle generaals die tijdens de samenkomst aanwezig waren. Hoewel hij wist dat de twee generaals een zekere genegen-
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heid voor de PŠava’s hadden, hoopte hij niettemin dat deze generaals
die genegenheid nu volledig zouden opgeven, zoals zij tijdens het gokspel hadden gedaan.

tekst 12
TaSYa SaÅNaYaNhz| ku-åv*Ö" iPaTaaMah" )
iSa&hNaad& ivNaÛaeÀE" Xa«& dDMaaE Pa[TaaPavaNa( )) 12 ))

tasya sañjanayan haraˆ
kuru-vddhaƒ pitmahaƒ
siˆha-ndaˆ vinadyoccaiƒ
a‰khaˆ dadhmau pratpavn
tasya — zijn; sañjanayan — toenemend; haram — blijdschap; kuruvddhaƒ — de voorvader van de Kuru-dynastie (Bh…ma); pitmahaƒ —
de Grootvader; siˆha-ndam — geluid als het gebrul van een leeuw; vinadya — weerklinkend; uccaiƒ — zeer luid; a‰kham — hoornschelp;
dadhmau — blies; pratpa-vn — de heldhaftige.
Toen blies Bh…ma, de grote heldhaftige voorvader van de Kurudynastie, de Grootvader van de strijders, zeer luid op zijn hoornschelp. Het geluid was als het gebrul van een leeuw en vervulde
Duryodhana met vreugde.

Commentaar: De voorvader van de Kuru-dynastie begreep wat er in het
hart van zijn kleinzoon Duryodhana omging en uit een natuurlijk medeleven probeerde Bh…ma hem op te vrolijken door zijn hoornschelp zeer luid
te laten schallen, wat paste bij zijn positie als leeuw. Door de symboliek
van de hoornschelp liet hij zijn terneergeslagen kleinzoon indirect weten
dat hij geen kans had om de strijd te winnen, omdat de Allerhoogste Heer
zich aan de andere kant bevond. Maar toch bleef het zijn plicht om het
gevecht te leiden en daarbij zou hij geen enkele moeite sparen.

tekst 13
TaTa" Xa«aê >aeYaRê Pa<avaNak-GaaeMau%a" )
SahSaEva>YahNYaNTa Sa XaBdSTauMaul/ae_>avTa( )) 13 ))

tataƒ a‰kh ca bherya ca
paŠavnaka-gomukhƒ
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sahasaivbhyahanyanta
sa abdas tumulo ’bhavat
tataƒ — daarna; a‰khƒ — hoornschelpen; ca — ook; bheryaƒ — grote
trommels; ca — en; paŠava-naka — kleine trommels en pauken; gomukhƒ — bazuinen; sahas — plotseling; eva — zeker; abhyahanyanta — werden tegelijkertijd ten gehore gebracht; saƒ — dat; abdaƒ —
gezamenlijke geluid; tumulaƒ — tumultueus; abhavat — werd.
Daarna weerklonken plotseling alle hoornschelpen, trommels,
bugels, trompetten en bazuinen, en samen gaven ze een daverend
geluid.

tekst 14
TaTa" ìeTaEhRYaEYauR¢e- MahiTa SYaNdNae iSQaTaaE )
MaaDav" Paa<@vêEv idVYaaE Xa«aE Pa[dDMaTau" )) 14 ))

tataƒ vetair hayair yukte
mahati syandane sthitau
mdhavaƒ pŠava caiva
divyau a‰khau pradadhmatuƒ
tataƒ — daarna; vetaiƒ — met witte; hayaiƒ — paarden; yukte — bespannen; mahati — in een grote; syandane — strijdwagen; sthitau — geplaatst; mdhavaƒ — KŠa (de echtgenoot van de godin van het geluk);
pŠavaƒ — Arjuna (de zoon van PŠu); ca — ook; eva — zeker; divyau — transcendentale; a‰khau — hoornschelpen; pradadhmatuƒ —
lieten weerklinken.
Aan de andere kant van het slagveld stonden Heer KŠa en Arjuna
in een grote, met witte paarden bespannen strijdwagen, en ze lieten
hun transcendentale hoornschelpen weerklinken.

Commentaar: In tegenstelling tot de hoornschelp waarop Bh…madeva
blies, worden de hoornschelpen in de handen van KŠa en Arjuna beschreven als transcendentaal. Het weerklinken van de transcendentale
hoornschelpen gaf aan dat er voor de andere zijde geen hoop op overwinning bestond, omdat KŠa Zich aan de kant van de PŠava’s bevond.
Jayas tu pŠu-putrŠˆ yeˆ pake janrdanaƒ. De overwinning is
altijd aan personen zoals de zonen van PŠu, omdat KŠa aan hun kant
staat. En daar waar de Heer aanwezig is, is ook de godin van het geluk,
omdat de godin van het geluk haar echtgenoot nooit alleen laat. Over-
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winning en voorspoed stonden Arjuna dus op te wachten en het transcendentale geluid dat door de hoornschelp van ViŠu of Heer KŠa
werd voortgebracht, maakte dit duidelijk. Daarnaast was de strijdwagen
waarop de twee vrienden zaten door Agni (de vuurgod) als een geschenk
aan Arjuna gegeven, wat betekende dat deze strijdwagen in staat was om
aan alle zijden de overwinning te behalen, waar in de drie werelden hij
ook maar heengereden werd.

tekst 15
PaaÄJaNYa& ôzqke-Xaae devdta& DaNaÅYa" )
PaaE<@\& dDMaaE MahaXa«& >aqMak-MaaR v*k-aedr" )) 15 ))

pñcajanyaˆ h…keo
devadattaˆ dhanañjayaƒ
pauŠraˆ dadhmau mah-a‰khaˆ
bh…ma-karm vkodaraƒ
pñcajanyam — de hoornschelp genaamd Pñcajanya; h…ka-…aƒ —
H…kea (KŠa, de Heer die de zintuigen van de toegewijden leidt);
deva-dattam — de hoornschelp genaamd Devadatta; dhanam-jayaƒ —
Dhanañjaya (Arjuna, de overwinnaar van rijkdom); pauŠram — de hoornschelp genaamd PauŠra; dadhmau — blies; mah-a‰kham — de schrikwekkende hoornschelp; bh…ma-karm — iemand die herculische daden
verricht; vka-udaraƒ — de gulzige eter (Bh…ma).
Heer KŠa blies op Zijn hoornschelp, genaamd Pñcajanya,
Arjuna blies op de zijne, de Devadatta, en Bh…ma, de gulzige eter
en verrichter van herculische daden, blies op PauŠra, zijn schrikwekkende hoornschelp.

Commentaar: Heer KŠa wordt in dit vers H…kea genoemd omdat Hij
de eigenaar is van alle zintuigen. Omdat de levende wezens integrerende
deeltjes van Hem zijn, zijn de zintuigen van de levende wezens ook integrerende deeltjes van Zijn zintuigen. De impersonalisten hebben geen
verklaring voor de zintuigen van de levende wezens en zijn er daarom altijd
op uit om alle levende wezens als ‘zintuigloos’ of als onpersoonlijk te
beschrijven. De Heer, die Zich in het hart van alle levende wezens bevindt,
bestuurt hun zintuigen, maar doet dat afhankelijk van de overgave van het
levend wezen en in het geval van een zuivere toegewijde bestuurt Hij de
zintuigen rechtstreeks. Hier op het Slagveld van Kuruketra bestuurt de
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Heer de zintuigen van Arjuna rechtstreeks, vandaar deze specifieke naam
H…kea.
De Heer heeft verschillende namen die met Zijn verschillende activiteiten overeenstemmen. Zijn naam is bijvoorbeeld Madhus™dana, omdat
Hij een demon doodde met de naam Madhu; Zijn naam is Govinda, omdat
Hij plezier geeft aan de koeien en de zintuigen; Zijn naam is Vsudeva,
omdat Hij als de zoon van Vasudeva verscheen; Zijn naam is Devak…nandana, omdat Hij Devak… als Zijn moeder aanvaardde; Zijn naam is
Yaod-nandana, omdat Hij Zijn activiteiten van vermaak tijdens Zijn jeugd
aan Yaod in Vndvana toekende; Zijn naam is Prtha-srathi, omdat Hij
de wagenmenner van Zijn vriend Arjuna werd. Op dezelfde manier is
Zijn naam H…kea omdat Hij op het Slagveld van Kuruketra rechtstreeks
leiding gaf aan Arjuna.
Arjuna wordt in dit vers Dhanañjaya genoemd, omdat hij zijn oudere
broer hielp met het vergaren van rijkdommen toen de koning die nodig
had om verschillende offers te bekostigen. Op dezelfde manier staat Bh…
ma bekend als Vkodara, omdat hij net zo allesverslindend kon eten als
hij in staat was herculische daden te verrichten, zoals het doden van de
demon Hiimba. Zo was het weerklinken van de hoornschelpen van diverse per-sonen aan de kant van de PŠava’s, beginnend met die van de
Heer, zeer bemoedigend voor de vechtende strijders. De tegenpartij miste
zulke voordelen en miste ook KŠa, de Allerhoogste Bestuurder, aan hun
zijde alsook de godin van het geluk. Ze waren dus voorbestemd de strijd
te verliezen; dat was de boodschap die het geluid van de hoornschelpen
overbracht.

tekst 16 – 18
ANaNTaivJaYa& raJaa ku-NTaqPau}aae YauiDaiïr" )
Naku-l/" Sahdevê SaugaaezMai<aPauZPak-aE )) 16 ))
k-aXYaê ParMaeZvaSa" iXa%<@q c MaharQa" )
Da*íÛuManae ivra$=ê SaaTYaik-êaParaiJaTa" )) 17 ))
d]uPadae d]aEPadeYaaê SavRXa" Pa*iQavqPaTae )
SaaE>ad]ê Mahabahu" Xa«aNdDMau" Pa*QaKPa*Qak(- )) 18 ))

anantavijayaˆ rj
kunt…-putro yudhi˜hiraƒ
nakulaƒ sahadeva ca
sughoa-maŠipupakau
kya ca paramev-saƒ
ikhaŠ… ca mah-rathaƒ
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dh˜adyumno vir˜a ca
styaki cparjitaƒ
drupado draupadey ca
sarvaaƒ pthiv…-pate
saubhadra ca mah-bhuƒ
a‰khn dadhmuƒ pthak pthak
ananta-vijayam — de hoornschelp genaamd Anantavijaya; rj — de koning; kunt…-putraƒ — de zoon van Kunt…; yudhi˜hiraƒ — Yudhi˜hira;
nakulaƒ — Nakula; sahadevaƒ — Sahadeva; ca — en; sughoa-maŠi-pupakau — de hoornschelpen genaamd Sughoa en MaŠipupaka; kyaƒ —
de koning van K… (VrŠas…); ca — en; parama-iu-saƒ — de grote
boogschutter; ikhaŠ… — ®ikhaŠ…; ca — ook; mah-rathaƒ — iemand
die het helemaal alleen tegen duizenden kan opnemen; dh˜adyumnaƒ
— Dh˜adyumna (de zoon van koning Drupada); vir˜aƒ — Vir˜a (de
prins die de PŠava’s onderdak bood toen ze zich moesten verbergen);
ca — ook; styakiƒ — Styaki (andere naam van Yuyudhna, de wagenmenner van Heer KŠa); ca — en; aparjitaƒ — die nog nooit verslagen
was; drupadaƒ — Drupada, de koning van Pñcla; draupadeyƒ — de
zonen van Draupad…; ca — ook; sarvaaƒ — allemaal; pthiv…-pate — o
koning; saubhadraƒ — Abhimanyu, de zoon van Subhadr; ca — ook;
mah-bhuƒ — sterkgearmde; a‰khn — hoornschelpen; dadhmuƒ —
bliezen; pthak pthak — ieder afzonderlijk.
Koning Yudhi˜hira, de zoon van Kunt…, blies op zijn hoornschelp,
de Ananta-vijaya, en Nakula en Sahadeva bliezen op de Sughoa
en de MaŠipupaka. Die grote boogschutter, de koning van K…,
de grote strijder ®ikhaŠ…, Dh˜adyumna,Vir˜a, de onoverwinnelijke Styaki, Drupada, de zonen van Draupad…, en anderen, o
koning, zoals de sterkgearmde zoon van Subhadr, bliezen ieder
afzonderlijk op hun hoornschelp.

Commentaar: Sañjaya maakte koning Dhtar˜ra tactvol duidelijk dat
het bedriegen van de zonen van PŠu en de poging om zijn eigen zonen
op de troon te zetten onverstandig en niet bepaald bewonderenswaardig
was. Alle voortekenen wezen er duidelijk op dat de hele Kuru-dynastie in
de grote slag gedood zou worden. Beginnend met Bh…ma, de voorvader,
tot kleinzonen als Abhimanyu en anderen, samen met de koningen van
vele naties van de wereld, waren ze allemaal aanwezig en waren ze allemaal gedoemd te sterven. Koning Dhtar˜ra was de veroorzaker van de
hele catastrofe, omdat hij de handelswijze van zijn zonen aanmoedigde.
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tekst 19
Sa gaaezae DaaTaRraí\a<aa& ôdYaaiNa VYadarYaTa( )
Na>aê Pa*iQavq& cEv TauMaul/ae_>YaNauNaadYaNa( )) 19 ))

sa ghoo dhrtar˜rŠˆ
hdayni vyadrayat
nabha ca pthiv…ˆ caiva
tumulo ’bhyanundayan
saƒ — die; ghoaƒ — geluidstrilling; dhrtar˜rŠm — van de zonen
van Dhtar˜ra; hdayni — de harten; vyadrayat — verscheurde; nabhaƒ — de lucht; ca — ook; pthiv…m — het aardoppervlak; ca — ook;
eva — zeker; tumulaƒ — overweldigend; abhyanundayan — weerklinkend.
Het schallen van al deze hoornschelpen werd overweldigend en
terwijl het weergalmde in de lucht en op de aarde, verscheurde
het de harten van de zonen van Dhtar˜ra.

Commentaar: Toen Bh…ma en de anderen aan de zijde van Duryodhana
op hun hoornschelpen bliezen, was er aan de kant van de PŠava’s
geen sprake van brekende harten. Zulke gebeurtenissen worden niet
vermeld, maar in dit specifieke vers wordt gezegd dat de harten van de
zonen van Dhtar˜ra verscheurd werden door het geluid dat de PŠava’s
voortbrachten. Dit kwam door de PŠava’s en hun vertrouwen in Heer
KŠa. Wie zijn toevlucht bij de Allerhoogste Heer zoekt, heeft niets te
vrezen, zelfs niet te midden van de grootste ellende.

tekst 20
AQa VYaviSQaTaaNd*îa DaaTaRraí\aNk-iPaßJa" )
Pa[v*tae XañSaMPaaTae DaNauåÛMYa Paa<@v" )
ôzqke-Xa& Tada vaKYaiMadMaah MahqPaTae )) 20 ))

atha vyavasthitn d˜v
dhrtar˜rn kapi-dhvajaƒ
pravtte astra-sampte
dhanur udyamya pŠavaƒ
h…keaˆ tad vkyam
idam ha mah…-pate
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atha — vervolgens; vyavasthitn — opgesteld; d˜v — kijkend naar;
dhrta-r˜rn — de zoons van Dhtar˜ra; kapi-dhvajaƒ — hij die een
afbeelding van Hanumn in het vaandel droeg; pravtte — toen hij op
het punt stond om; astra-sampte — zijn pijlen af te schieten; dhanuƒ
— boog; udyamya — opnemend; pŠavaƒ — de zoon van PŠu
(Arjuna); h…keam — tot Heer KŠa; tad — op dat moment; vkyam
— woorden; idam — deze; ha — sprak; mah…-pate — o koning.
Toen nam Arjuna, de zoon van PŠu, zijn boog op en maakte zich
gereed om vanaf zijn strijdwagen, die Hanumn in het vaandel
droeg, zijn pijlen af te schieten. O koning, nadat hij de zonen van
Dhtar˜ra in slagorde opgesteld had zien staan, sprak Arjuna de
volgende woorden tot Heer KŠa.

Commentaar : De strijd stond op het punt  om los te barsten. Uit het  voorgaande is gebleken dat de zonen van Dhtar˜ra min of meer ontmoedigd waren geraakt door de onverwachte gevechtsformatie van de PŠava’s,
die op het slagveld geleid werden door instructies die rechtstreeks van
Heer KŠa kwamen. Het embleem van Hanumn op de vlag van Arjuna is
een ander voorteken van overwinning, omdat Hanumn met Heer Rma
samenwerkte in de strijd tussen Rma en RvaŠa, waaruit Heer Rma als
overwinnaar tevoorschijn kwam. Nu waren zowel Rma als Hanumn
op de strijdwagen van Arjuna aanwezig om hem te helpen. Heer KŠa
is Rma Zelf en waar Heer Rma is, daar zijn ook Zijn eeuwige dienaar Hanumn en Zijn eeuwige echtgenoot S…t, de godin van het geluk.
Arjuna had daarom geen reden om welke vijand dan ook te vrezen. Bovendien was de Heer van de zintuigen, Heer KŠa, persoonlijk aanwezig om
hem leiding te geven. Arjuna beschikte dus over alle mogelijke raad om
de strijd te voeren. In zulke gunstige omstandigheden, die de Heer Zelf
voor Zijn eeuwige toegewijde had gecreëerd, lagen de voortekenen van
een onvermijdelijke overwinning.

tekst 21 – 22
AJauRNa ovac
SaeNaYaaeå>aYaaeMaRDYae rQa& SQaaPaYa Mae_CYauTa )
YaavdeTaaiàrq+ae_h& Yaaed(Dauk-aMaaNaviSQaTaaNa( )) 21 ))
kE-MaRYaa Sah YaaeÖVYaMaiSMaNr<aSaMauÛMae )) 22 ))

arjuna uvca
senayor ubhayor madhye
rathaˆ sthpaya me ’cyuta
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yvad etn nir…ke ’haˆ
yoddhu-kmn avasthitn
kair may saha yoddhavyam
asmin raŠa-samudyame
arjunaƒ uvca — Arjuna zei; senayoƒ — van de legers; ubhayoƒ — allebei; madhye — tussen; ratham — de strijdwagen; sthpaya — hou alsjeblieft; me — mijn; acyuta — o onfeilbare; yvat — zolang als; etn — al
deze; nir…ke — kan bekijken; aham — ik; yoddhu-kmn — vol strijdlust; avasthitn — op het slagveld opgesteld; kaiƒ — met wie; may —
door mij; saha — samen; yoddhavyam — moeten strijden; asmin — in
deze; raŠa — strijd; samudyame — tijdens de poging.
Arjuna zei: O onfeilbare, rij alsjeblieft mijn strijdwagen tussen de
twee legers in, zodat ik kan zien wie hier aanwezig zijn, wie er
naar de strijd verlangen en met wie ik me in deze grote veldslag
moet meten.

Commentaar: Ook  al  is  Heer  KŠa  de  Allerhoogste  Persoonlijkheid Gods,
toch diende Hij Zijn vriend uit Zijn grondeloze genade. Hij schiet nooit tekort in Zijn genegenheid voor Zijn toegewijden en daarom wordt Hij hier
onfeilbaar genoemd. Als wagenmenner moest Hij de bevelen van Arjuna
uitvoeren en omdat Hij niet aarzelde dit te doen, wordt Hij aangesproken
met onfeilbare. Hoewel Hij de positie van wagenmenner van Zijn toegewijde had aanvaard, bleef Zijn allerhoogste positie onbetwist. In alle omstandigheden is Hij de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, H…kea, de
Heer van alle zintuigen. De relatie tussen de Heer en Zijn dienaar is heel
zoet en transcendentaal. De dienaar staat altijd klaar om de Heer te dienen
en de Heer zoekt ook altijd naar een gelegenheid om de toegewijde een
dienst te bewijzen. De Heer beleeft er meer plezier aan wanneer Zijn zuivere toegewijde de superieure positie inneemt waarin hij Hem bevelen geeft,
dan wanneer Hijzelf de bevelen geeft. Omdat Hij de meester is, kan Hij
iedereen bevelen geven en is er niemand die boven Hem staat om Hem
te bevelen. Maar wanneer Hij merkt dat Zijn zuivere toegewijde Hem beveelt, dan beleeft Hij transcendentaal plezier, ook al is Hij in alle omstandigheden de onfeilbare meester.
Omdat Arjuna een zuivere toegewijde van de Heer was, had hij geen
enkel verlangen om tegen zijn neven en broers te vechten, maar door de
koppigheid van Duryodhana, die nooit bereid was om over vrede te onderhandelen, was hij wel gedwongen om op het slagveld te verschijnen.
Hij was daarom zeer benieuwd om te zien wie de leiders op het slagveld
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waren. Ook al kon er op het slagveld geen sprake meer zijn van vredesonderhandelingen, toch wilde hij hen nog een keer aanschouwen om te
zien hoe vastbesloten ze waren om een ongewilde oorlog te voeren.

tekst 23
YaaeTSYaMaaNaaNave+ae_h& Ya WTae_}a SaMaaGaTaa" )
DaaTaRraí\SYa dubuRÖeYauRÖe iPa[Yaick-IzRv" )) 23 ))

yotsyamnn aveke ’haˆ
ya ete ’tra samgatƒ
dhrtar˜rasya durbuddher
yuddhe priya-cik…ravaƒ
yotsyamnn — zij die zullen strijden; aveke — laat mij zien; aham — ik;
ye — wie; ete — die; atra — hier; samgatƒ — bijeengekomen; dhrtar˜rasya — voor de zoon van Dhtar˜ra; durbuddheƒ — kwaadaardige;
yuddhe — in de strijd; priya — het beste; cik…ravaƒ — verlangend.
Laat me zien wie hier voor de strijd bijeengekomen zijn met het verlangen de kwaadaardige zoon van Dhtar˜ra tevreden te stellen.

Commentaar: Het was een publiek geheim dat Duryodhana zich met
kwaadaardige plannen en in samenwerking met zijn vader het koninkrijk van de PŠava’s wilde toe-eigenen. Alle personen die de kant van
Duryodhana hadden gekozen, moeten daarom wel personen van hetzelfde
allooi zijn geweest. Voordat de strijd zou beginnen, wilde Arjuna hen op
het slagveld zien om uit te vinden wie ze waren, maar hij was allerminst
van plan om opnieuw met vredesonderhandelingen te beginnen. Arjuna
wilde hen ook zien om een schatting te maken van de strijdmacht waartegen hij het zou moeten opnemen, al was hij overtuigd van de overwinning omdat hij KŠa aan zijn zijde had.

tekst 24
SaÅYa ovac
WvMau¢-ae ôzqke-Xaae Gau@ake-XaeNa >aarTa )
SaeNaYaaeå>aYaaeMaRDYae SQaaPaiYaTva rQaaetaMaMa( )) 24 ))

sañjaya uvca
evam ukto h…keo
gukeena bhrata
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senayor ubhayor madhye
sthpayitv rathottamam
sañjayaƒ uvca — Sañjaya zei; evam — zo; uktaƒ — aangesproken;
h…-keaƒ — Heer KŠa; gukeena — door Arjuna; bhrata — o afstammeling van Bharata; senayoƒ — van de legers; ubhayoƒ — allebei;
madhye — te midden van; sthpayitv — plaatsend; ratha-uttamam —
de voortreffelijkste strijdwagen.
Sañjaya zei: O afstammeling van Bharata, nadat Heer KŠa zo door
Arjuna was aangesproken, mende Hij de voortreffelijke strijdwagen
tussen de beide legers in en bracht hem daar tot stilstand.

Commentaar: In dit vers wordt Arjuna Gukea genoemd. Guk betekent ‘slaap’ en iemand die de slaap overwonnen heeft, wordt gukea
genoemd. Slaap betekent ook onwetendheid. Arjuna overwon dus zowel
slaap als onwetendheid door zijn vriendschap met KŠa. Als een groot
toegewijde van KŠa kon hij KŠa voor geen moment vergeten, want dat is
de aard van een toegewijde. Zowel tijdens waken als slapen zal een toegewijde de naam, gedaante, eigenschappen en het vermaak van KŠa nooit
vergeten. Op die manier kan een toegewijde zowel slaap als onwetendheid
overwinnen door eenvoudig altijd aan KŠa te denken. Dit wordt KŠabewustzijn of samdhi genoemd. Als H…kea of de bestuurder van de
zintuigen en de geest van ieder levend wezen, begreep KŠa Arjuna’s
bedoeling om de strijdwagen tussen de legers in te plaatsen. KŠa deed
dit vervolgens en sprak als volgt.

tekst 25
>aqZMad]ae<aPa[Mau%Ta" SaveRza& c Mahqi+aTaaMa( )
ovac PaaQaR PaXYaETaaNSaMaveTaaNku-æiNaiTa )) 25 ))

bh…ma-droŠa-pramukhataƒ
sarveˆ ca mah…-kitm
uvca prtha payaitn
samavetn kur™n iti
bh…ma — Grootvader Bh…ma; droŠa — de leraar DroŠa; pramukhataƒ
— in het aangezicht van; sarvem — alle; ca — ook; mah…-kitm — leiders van de wereld; uvca — zei; prtha — o zoon van Pth; paya —
aanschouw; etn — ze allemaal; samavetn — bijeengekomen; kur™n
— de leden van de Kuru-dynastie; iti — zo.
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In het aangezicht van Bh…ma, DroŠa en alle andere heersers van
de wereld zei de Heer: ‘Aanschouw, o Prtha, alle Kuru’s die hier
bijeengekomen zijn.’

Commentaar:  Als  de  Superziel  van  alle  levende  wezens  begreep  Heer
KŠa  wat  er  in  Arjuna’s  geest  omging.  Het  gebruik  van  het  woord  ‘H…kea’ wijst in dit verband op het feit dat Hij alles wist. En het woord ‘Prtha’,
dat ‘de zoon van Kunt… of Pth’ betekent, is met betrekking tot Arjuna
net zo belangrijk. Als vriend wilde Hij Arjuna laten weten dat Hij had ingestemd zijn wagenmenner te worden, omdat Arjuna de zoon was van
Pth, de zus van Zijn eigen vader Vasudeva. Maar wat bedoelde KŠa
toen Hij tegen Arjuna zei: ‘Aanschouw de Kuru’s’? Wilde Arjuna daar
blijven stilstaan en niet meer vechten? KŠa verwachtte zoiets niet van
de zoon van Pth, Zijn tante. Zo voorspelde de Heer de geest van Arjuna
op een vriendschappelijk schertsende manier.

tekst 26
Ta}aaPaXYaiTSQaTaaNPaaQaR" iPaTa›NaQa iPaTaaMahaNa( )
AacaYaaRNMaaTaul/aN>a]aTa›NPau}aaNPaaE}aaNSa%q„&STaQaa )
ìXauraNSauôdêEv SaeNaYaaeå>aYaaeriPa )) 26 ))

tatrpayat sthitn prthaƒ
pitn atha pitmahn
cryn mtuln bhrtn
putrn pautrn sakh…ˆs tath
vaurn suhda caiva
senayor ubhayor api
tatra — daar; apayat  —  hij  kon  zien;  sthitn  —  staand;  prthaƒ — Arjuna;
pitn — vaders; atha — ook; pitmahn — grootvaders; cryn — leraren; mtuln — ooms van moederskant; bhrtn — broers; putrn —
zonen; pautrn — kleinzonen; sakh…n — vrienden; tath — en ook; vaurn — schoonvaders; suhdaƒ — zij die het beste toewensen; ca — ook;
eva — zeker; senayoƒ — in de legers; ubhayoƒ — van beide partijen; api
— inclusief.
Daarop  zag  Arjuna  in  de  gelederen  van  beide  partijen  zijn  vaders,
grootvaders,  leraren,  ooms  van  moederszijde,  broers,  zonen,  kleinzonen, vrienden, schoonvaders en kennissen.

Commentaar: Arjuna zag allerlei familieleden op het slagveld. Hij zag personen als Bh™rirav, die leeftijdgenoten van zijn vader waren; daarnaast
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Grootvaders als Bh…ma en Somadatta, leraren als DroŠcrya en  Kpcrya,  ooms  van  moederszijde  als  ®alya  en  ®akuni,  broers  als  Duryodhana,
zonen als LakmaŠa, vrienden als Avatthm, kennissen als Ktavarm
enz. Hij kon ook de legers zien waaronder zich vele van zijn vrienden
bevonden.

tekst 27
TaaNSaMaq+Ya Sa k-aENTaeYa" SavaRNbNDaUNaviSQaTaaNa( )
k*-PaYaa ParYaaivíae ivzqdiàdMab]vqTa( )) 27 ))

tn sam…kya sa kaunteyaƒ
sarvn bandh™n avasthitn
kpay parayvi˜o
vi…dann idam abrav…t
tn — ze allemaal; sam…kya — na gezien te hebben; saƒ — hij; kaunteyaƒ — de zoon van Kunt…; sarvn — allerlei; bandh™n — familieleden;
avasthitn — opgesteld; kpay — door medeleven; paray — van een
hoge graad; vi˜aƒ — overmand door; vi…dan — terwijl je treurt; idam
— als volgt; abrav…t — sprak.
Toen de zoon van Kunt…, Arjuna, al deze verschillende soorten
vrienden en familieleden zag, raakte hij door medeleven overmand en sprak als volgt.

tekst 28
AJauRNa ovac
d*îeMa& SvJaNa& k*-Z<a YauYauTSau& SaMauPaiSQaTaMa( )
SaqdiNTa MaMa Gaa}aai<a Mau%& c PairXauZYaiTa )) 28 ))

arjuna uvca
d˜vemaˆ sva-janaˆ kŠa
yuyutsuˆ samupasthitam
s…danti mama gtrŠi
mukhaˆ ca pariuyati
arjunaƒ uvca — Arjuna zei; d˜v — na gezien te hebben; imam — al
deze; sva-janam — familieleden; kŠa — o KŠa; yuyutsum — allemaal
vol strijdlust; samupasthitam — aanwezig; s…danti — beven; mama — mijn;
gtrŠi  — ledematen; mukham — mond; ca — ook;  pariuyati  —  droogt op.
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Arjuna zei: O dierbare KŠa, nu ik mijn vrienden en familieleden
hier zo strijdlustig voor me zie, voel ik mijn ledematen beven en
mijn mond opdrogen.

Commentaar: Wie oprechte devotie heeft voor de Heer, heeft alle goede
eigenschappen die in goddelijke personen of in de halfgoden aanwezig
zijn. De niet-toegewijde daarentegen bezit geen goddelijke eigenschappen,
hoezeer hij zich materieel gezien ook heeft gekwalificeerd door onderwijs
en cultuur. Meteen na het zien van zijn familieleden en vrienden raakte
Arjuna daarom opeens overmand door medeleven voor al deze personen,
die besloten hadden om de strijd met elkaar aan te gaan. Al vanaf het begin voelde hij een genegenheid voor zijn eigen soldaten, maar nu had hij
zelfs medeleven met de soldaten van de tegenpartij, omdat hij hun dood
zag naderen. Terwijl deze gedachten bij hem opkwamen, begonnen zijn
ledematen te trillen en droogde zijn mond op. Hij stond min of meer
versteld van hun vechtlust. Nagenoeg alle leden van de gemeenschap, al
zijn bloedverwanten, waren gekomen om de strijd met hem aan te gaan.
Dit overweldigde een goedaardige toegewijde  als  Arjuna.  Hoewel het hier
niet vermeld wordt, kan men zich gemakkelijk voorstellen dat Arjuna
niet alleen trillende ledematen en een droge mond kreeg, maar dat hij
ook huilde van medeleven. Zulke symptomen waren niet het gevolg van
zwakheid, maar van zachtaardigheid, wat een kenmerk is van een zuivere
toegewijde van de Heer. Er wordt daarom gezegd:
yasysti bhaktir bhagavaty akiñcan
sarvair guŠais tatra samsate surƒ
harv abhaktasya kuto mahad-guŠ
mano-rathensati dhvato bahiƒ
‘Iemand met onwankelbare devotie voor de Persoonlijkheid Gods heeft
alle goede eigenschappen van de halfgoden. Maar wie geen toegewijde
van de Heer is, heeft alleen maar materiële eigenschappen, die weinig
waarde hebben. Dat komt doordat zo iemand rondzweeft op het mentale
vlak en beslist aangetrokken zal worden door de schittering van de materiële energie.’ (®r…mad-Bhgavatam 5.18.12)

tekst 29
vePaQauê Xarqre Mae raeMahzRê JaaYaTae )
Gaa<@qv& ó&SaTae hSTaatvKcEv PairdùTae )) 29 ))

vepathu ca ar…re me
roma-hara ca jyate
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gŠ…vaˆ sraˆsate hastt
tvak caiva paridahyate
vepathuƒ — beven van het lichaam; ca — ook; ar…re — op het lichaam;
me — mijn; roma-haraƒ — het overeind staan van het haar; ca — ook;
jyate — vindt plaats; gŠ…vam — Arjuna’s boog; sraˆsate — glijdt; hastt
—  uit de hand; tvak — huid; ca — ook; eva — zeker; paridahyate — brandt.
Mijn hele lichaam beeft, mijn haar staat overeind, mijn boog
GŠ-…va glijdt uit mijn hand en mijn huid gloeit.

Commentaar: Er bestaan twee soorten van beven van het lichaam en
overeind staan van haar. Zulke verschijnselen komen voor tijdens grote
spirituele extase of uit hevige angst tijdens materiële omstandigheden.
Wanneer er sprake is van transcendentale bewustwording, kan er geen
angst zijn. In het geval van Arjuna waren de symptomen die hij liet zien
het gevolg van materiële angst, namelijk de angst om zijn leven te verliezen. Dit blijkt ook uit de andere symptomen: hij werd zo onrustig dat zijn
befaamde boog GŠ…va uit zijn hand gleed en omdat zijn hart van binnen
brandde, voelde hij zijn huid gloeien. Al deze symptomen zijn het gevolg
van een materialistische levensopvatting.

tekst 30
Na c Xa¥-aeMYavSQaaTau& >a]MaTaqv c Mae MaNa" )
iNaiMataaiNa c PaXYaaiMa ivParqTaaiNa ke-Xav )) 30 ))

na ca aknomy avasthtuˆ
bhramat…va ca me manaƒ
nimittni ca paymi
vipar…tni keava
na — evenmin; ca — ook; aknomi — ben ik in staat; avasthtum —
te blijven; bhramati — vergetend; iva — alsof; ca — en; me — mijn;
manaƒ — geest; nimittni — oorzaken; ca — ook; paymi — ik zie; vipar…tni — juist het tegenovergestelde; keava — o doder van de demon
Ke… (KŠa).
Ik ben niet in staat hier langer te blijven. Ik ben mijn zelfbeheersing kwijt en mijn geest duizelt. Ik voorzie alleen maar onheil, o
KŠa, doder van de demon Ke….
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Commentaar: Door zijn onrust kon Arjuna niet langer op het slagveld
blijven en deze zwakheid van geest deed hem zijn zelfbeheersing verliezen. Overdreven gehechtheid aan materiële dingen plaatst iemand in
verwarrende levensomstandigheden. Bhayaˆ dvit…ybhiniveataƒ syt
(®r…mad-Bhgavatam 11.2.37): zulke angst en verlies van mentaal evenwicht overkomt personen die te veel door materiële omstandigheden beïnvloed worden. Arjuna voorzag alleen maar pijnlijke tegenslagen op het
slagveld; hij zou niet gelukkig worden, zelfs al zou hij de vijand verslaan.
De woorden ‘nimittni vipar…tni’ zijn belangrijk. Wanneer iemand
zijn verwachtingen niet ziet uitkomen, raakt hij gefrustreerd en vraagt zich
af: ‘Waarom ben ik hier?’ Iedereen is geïnteresseerd in zichzelf en in zijn
eigen welzijn, maar niemand is geïnteresseerd in het Allerhoogste Zelf.
Arjuna gaf blijk van onwetendheid wat betreft zijn eigenbelang omdat
KŠa dat zo wilde. Ieders eigenbelang is gelegen in ViŠu of KŠa. De
geconditioneerde ziel vergeet dit en krijgt daarom materiële ellende te
verduren. Arjuna dacht dat zijn overwinning in de strijd niets anders dan
verdriet voor hem zou veroorzaken.

tekst 31
Na c é[eYaae_NauPaXYaaiMa hTva SvJaNaMaahve )
Na k-ax(+ae ivJaYa& k*-Z<a Na c raJYa& Sau%aiNa c )) 31 ))

na ca reyo ’nupaymi
hatv sva-janam have
na k‰ke vijayaˆ kŠa
na ca rjyaˆ sukhni ca
na — evenmin; ca — ook; reyaƒ — goed; anupaymi — ik voorzie;
hatv — door te doden; sva-janam — eigen familieleden; have — in de
strijd; na — evenmin; k‰ke — verlang ik; vijayam — overwinning; kŠa
— o KŠa; na — evenmin; ca — ook; rjyam — koninkrijk; sukhni —
het geluk daarvan; ca — en.
Ik zie niet in hoe het doden van mijn eigen familieleden in deze
strijd tot iets goeds kan leiden, o KŠa, en evenmin verlang ik naar
de overwinning, het koninkrijk en het geluk die erop zullen volgen.

Commentaar: Zonder te weten dat ieders eigenbelang  in ViŠu (of KŠa)
ligt, worden de geconditioneerde zielen aangetrokken door relaties die
gebaseerd zijn op het lichaam en hopen ze in zulke situaties gelukkig te
worden. Door zo’n blinde levensopvatting vergeten ze zelfs wat de oor-
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zaken van materieel geluk zijn. Arjuna lijkt zelfs de morele voorschriften
voor een katriya te zijn vergeten. Er wordt gezegd dat twee soorten mensen ervoor in aanmerking komen om binnen te gaan in de zonneplaneet,
die zo krachtig en oogverblindend is, namelijk de katriya die op het slagveld sneuvelt en onder het persoonlijk bevel van KŠa staat en personen
in de onthechte levensorde, die zich uitsluitend aan het spirituele leven
wijden. Arjuna zou zelfs zijn vijanden met tegenzin doden, laat staan zijn
familieleden. Hij denkt dat er in dit leven geen geluk meer zal zijn als hij
zijn verwanten doodt; hij wil daarom niet vechten, net zoals iemand die
geen honger heeft, niet geneigd is te koken. Hij heeft nu besloten het bos
in te trekken om een leven van afzondering en frustratie te leiden. Maar
omdat hij een katriya is, heeft hij een koninkrijk nodig om te bestaan, want
katriya’s kunnen zich niet met ander werk bezighouden. Maar Arjuna
heeft geen koninkrijk. De enige mogelijkheid voor Arjuna om een koninkrijk te bemachtigen, ligt in het aangaan van de strijd met zijn neven en
broers om zo het koninkrijk dat hij van zijn vader geërfd heeft, terug te
winnen, maar dat is iets wat hij niet graag doet. Hij stond daarom op het
punt naar het woud te gaan om een leven van afzondering en frustratie
te leiden.

tekst 32 – 35
ik&- Naae raJYaeNa GaaeivNd ik&- >aaeGaEJas„ivTaeNa va )

YaezaMaQaeR k-ax(i+aTa& Naae raJYa& >aaeGaa" Sau%aiNa c )) 32 ))
Ta wMae_viSQaTaa YauÖe Pa[a<aa&STYaKTva DaNaaiNa c )

AacaYaaR" iPaTar" Pau}aaSTaQaEv c iPaTaaMaha" )) 33 ))
MaaTaul/a" ìXauura" PaaE}aa" XYaal/a" SaMbiNDaNaSTaQaa )

WTaaà hNTauiMaC^aiMa ganTaae_iPa MaDauSaUdNa )) 34 ))
AiPa }aEl/aeKYaraJYaSYa heTaae" ik&- Nau Mahqk*-Tae )

iNahTYa DaaTaRraí\aà" k-a Pa[qiTa" SYaaÂNaadRNa )) 35 ))

kiˆ no rjyena govinda
kiˆ bhogair j…vitena v
yem arthe k‰kitaˆ no
rjyaˆ bhogƒ sukhni ca
ta ime ’vasthit yuddhe
prŠˆs tyaktv dhanni ca
cryƒ pitaraƒ putrs
tathaiva ca pitmahƒ
mtulƒ vaurƒ pautrƒ
ylƒ sambandhinas tath
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etn na hantum icchmi
ghnato ’pi madhus™dana
api trailokya-rjyasya
hetoƒ kiˆ nu mah…-kte
nihatya dhrtar˜rn naƒ
k pr…tiƒ syj janrdana
kim — wat is het nut; naƒ — voor ons; rjyena — het koninkrijk; govinda
— o KŠa; kim — wat; bhogaiƒ — genot; j…vitena — leven; v — of; yem — wie; arthe — in het belang van; k‰kitam — wordt verlangd; naƒ
— door ons; rjyam — koninkrijk; bhogƒ — materieel genot; su-khni
— al het geluk; ca — ook; te — zij allemaal; ime — deze; avasthitƒ —
opgesteld; yuddhe — op dit slagveld; prŠn — levens; tyaktv — opgevend; dhanni — rijkdom; ca — ook; cryƒ — leraren; pitaraƒ —
vaders; putrƒ — zonen; tath — evenals; eva — zeker; ca — ook;
pitmahƒ — grootvaders; mtulƒ — ooms van moederskant; vaurƒ
— schoonvaders; pautrƒ — kleinzonen; ylƒ — zwagers; sambandhinaƒ — familieleden; tath — evenals; etn — al deze; na — nooit; hantum — doden; icchmi — ik verlang; ghnataƒ — gedood worden; api
— zelfs; madhus™dana — o doder van de demon Madhu (KŠa); api —
zelfs als; trai-lokya — van de drie werelden; rjyasya — voor het koninkrijk; hetoƒ — in ruil voor; kim nu — om nog maar te zwijgen van; mah…kte — voor de aarde; nihatya — door te doden; dhrtar˜rn — de
zonen van Dhtar˜ra; naƒ — onze; k — wat; pr…tiƒ — vreugde; syt
— zal er zijn; janrdana — o instandhouder van alle levende wezens.
O Govinda, wat winnen we met een koninkrijk, geluk of zelfs ons
leven, wanneer alle personen voor wie we dat alles verlangen, nu
tegenover ons op het slagveld opgesteld staan? O Madhus™dana,
wanneer leraren, vaders, zonen, grootvaders, ooms van moederszijde, schoonvaders, kleinzoons, zwagers en andere familieleden
tegenover me staan, bereid om hun levens en bezittingen op te
geven, waarom zou ik er dan naar verlangen hen te doden, zelfs al
staan ze mij naar het leven? O instandhouder van alle levende wezens, ik ben niet bereid met hen te strijden, zelfs niet in ruil voor
de drie werelden, laat staan deze aarde. Wat voor vreugde valt er te
behalen aan het doden van de zonen van Dhtar˜ra?

Commentaar: Arjuna sprak KŠa aan met Govinda, omdat KŠa de
bron van alle plezier voor de koeien en de zintuigen is. Door dit belangrijke woord te gebruiken, geeft Arjuna aan dat KŠa zou moeten weten
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wat de zintuigen van Arjuna zal bevredigen. Maar Govinda is er niet voor
bedoeld om onze zintuigen te bevredigen. Als wij echter de zintuigen van
Govinda proberen te bevredigen, zullen onze eigen zintuigen vanzelf ook
bevredigd zijn. Materieel gesproken wil iedereen zijn zintuigen bevredigen en van God wordt dan verlangd dat Hij zulke bevrediging op bestelling levert. De Heer stelt de zintuigen van de levende wezens tevreden in
de mate waarin ze dat verdienen, niet in de mate waarin ze dat verlangen.
Maar als men het tegenovergestelde doet, namelijk proberen de zintuigen
van Govinda te bevredigen zonder te verlangen naar persoonlijke zinsbevrediging, dan worden door de genade van Govinda alle verlangens van
het levend wezen vervuld.
Arjuna’s diepe genegenheid voor de gemeenschap en zijn familieleden komt hier naar voren deels door zijn natuurlijk medeleven met hen.
Hij is daarom niet bereid te vechten. Iedereen wil de rijkdom die hij
verworven heeft aan zijn vrienden en familie laten zien, maar Arjuna is
bang dat al zijn vrienden en familieleden op het slagveld gedood zullen
worden, zodat hij na de overwinning niet meer in staat zal zijn om zijn rijkdom met hen te delen. Zo’n berekenende gedachte is typerend voor het
materiële leven. Maar het spirituele leven is anders. Omdat de toegewijde
de zintuigen van de Heer wil bevredigen, mag hij, als de Heer het wil,
allerlei weelde aanvaarden voor zijn dienst aan de Heer, maar als de Heer
het niet wil, dan mag hij nog geen cent aanvaarden.
Arjuna wilde zijn familieleden niet doden; mocht het toch noodzakelijk zijn hen te doden, dan was het zijn verlangen dat KŠa dat Zelf zou
doen. Op dat moment wist Arjuna niet dat KŠa hen allemaal al gedood
had voordat zij naar het slagveld waren gekomen en dat hij er alleen voor
bedoeld was een instrument van KŠa te zijn. Dit zal in de komende
hoofdstukken worden onthuld. Omdat hij van nature een toegewijde van
KŠa was, voelde Arjuna er niets voor om wraak te nemen op zijn verdorven neven en broers. Maar het was het plan van de Heer dat ze allemaal
gedood zouden worden. De toegewijde van de Heer neemt geen wraak
als iemand hem kwaad doet, maar de Heer duldt geen enkel kwaad dat de
toegewijde wordt aangedaan door kwaadaardige personen. De Heer kan
het kwaad voor Zijn eigen rekening vergeven, maar Hij vergeeft niemand
die Zijn toegewijden kwaad doet. De Heer was daarom vastberaden de
kwaadaardige personen te doden, ook al wilde Arjuna hen vergeven.

tekst 36
PaaPaMaevaé[YaedSMaaNhTvETaaNaaTaTaaiYaNa" )
TaSMaaàahaR vYa& hNTau& DaaTaRraí\aNSabaNDavaNa( )
SvJaNa& ih k-Qa& hTva Saui%Na" SYaaMa MaaDav )) 36 ))
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ppam evrayed asmn
hatvaitn tatyinaƒ
tasmn nrh vayaˆ hantuˆ
dhrtar˜rn sa-bndhavn
sva-janaˆ hi kathaˆ hatv
sukhinaƒ syma mdhava
ppam — zonden; eva — zeker; rayet — moet komen over; asmn —
ons; hatv — door te doden; etn — al deze; tatyinaƒ — aanvallers;
tasmt — daarom; na — nooit; arhƒ — waardig; vayam — wij; hantum
— doden; dhrtar˜rn — de zonen van Dhtar˜ra; sa-bndhavn —
samen met vrienden; sva-janam — familieleden; hi — zeker; katham —
hoe; hatv — door te doden; sukhinaƒ — gelukkig; syma — zullen we
worden; mdhava — o KŠa, echtgenoot van de godin van het geluk.
We zullen tot zonde vervallen wanneer we zulke aanvallers doden.
Het is daarom niet goed als we de zonen van Dhtar˜ra en onze
vrienden van het leven beroven. Wat bereiken we ermee, o KŠa,
echtgenoot van de godin van het geluk, en hoe zouden we gelukkig kunnen worden door onze eigen familieleden te doden?

Commentaar: Volgens de vedische teksten zijn er zes soorten aanvallers:
(1) een gifmenger; (2) een brandstichter; (3) iemand die aanvalt met dodelijke wapens; (4) iemand die rijkdommen wegrooft; (5) iemand die andermans land inneemt, en (6) iemand die andermans vrouw ontvoert. Zulke
aanvallers moeten onmiddellijk worden gedood en men begaat daarmee
geen zonde. Het past een gewoon persoon om zulke aanvallers te doden,
maar Arjuna was geen gewoon persoon. Hij had het karakter van een
heilige en wilde hen daarom op een heilige manier behandelen. Maar
zulke heiligheid past niet bij een katriya.
Wie verantwoordelijkheden heeft in het bestuur van een land moet
de eigenschappen van een heilige hebben, maar hij mag geen lafaard zijn.
Heer Rma was bijvoorbeeld zo heilig dat de mensen er tegenwoordig
nog steeds naar verlangen om in het koninkrijk van Heer Rma te wonen
(rma-rjya), maar Heer Rma gaf nooit blijk van lafheid. RvaŠa was
een aanvaller van Heer Rma, omdat RvaŠa de vrouw van Heer Rma, S…
t, ontvoerde, maar Heer Rma leerde hem een lesje op een manier die
ongeëvenaard is in de wereldgeschiedenis. In het geval van Arjuna echter
moet men rekening houden met de speciale groep van aanvallers die tegenover hem stond, namelijk zijn eigen grootvader, zijn eigen leraar,
vrienden, zonen, kleinzonen enz. Omdat zij het waren, was Arjuna van
mening dat hij tegen hen niet dezelfde maatregelen moest nemen als tegen gewone aanvallers. Daarnaast wordt heilige personen aangeraden
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vergevensgezind te zijn. Zulke voorschriften voor heilige personen zijn
belangrijker dan welke politieke noodsituatie dan ook.
Arjuna dacht dat het beter zou zijn om zijn bloedverwanten op religieuze gronden en op basis van goed en heilig gedrag te vergeven, dan hen
om politieke redenen te doden. Het leek hem niet gunstig hen te doden, alleen maar omdat het tijdelijk lichamelijk geluk zou opleveren. Alle koninkrijken en al het geluk die daar uiteindelijk uit zouden voortkomen, zijn
tenslotte niet blijvend; waarom zou hij dan zijn leven en eeuwige verlossing riskeren door zijn bloedverwanten te doden?
Dat Arjuna KŠa aanspreekt met ‘Mdhava’ — echtgenoot van de
godin van het geluk — is in dit verband ook belangrijk. Hij wilde KŠa
hiermee duidelijk maken dat Hij als echtgenoot van de godin van het
geluk Arjuna er niet toe zou moeten aanzetten iets te ondernemen dat
uiteindelijk alleen maar onheil teweeg zou brengen. Maar KŠa brengt
niemand ongeluk, laat staan Zijn toegewijde.

tekst 37 – 38
YaÛPYaeTae Na PaXYaiNTa l/ae>aaePahTaceTaSa" )
ku-l/+aYak*-Ta& daez& iMa}ad]aehe c PaaTak-Ma( )) 37 ))
k-Qa& Na jeYaMaSMaai>a" PaaPaadSMaaiàviTaRTauMa( )
ku-l/+aYak*-Ta& daez& Pa[PaXYaiÙJaRNaadRNa )) 38 ))

yady apy ete na payanti
lobhopahata-cetasaƒ
kula-kaya-ktaˆ doaˆ
mitra-drohe ca ptakam
kathaˆ na jñeyam asmbhiƒ
ppd asmn nivartitum
kula-kaya-ktaˆ doaˆ
prapayadbhir janrdana
yadi — als; api — zelfs; ete — zij; na — doen niet; payanti — zien; lobha
— door hebzucht; upahata — overmand; cetasaƒ — hun harten; kulakaya — in het doden van de familie; ktam — gedaan; doam — fout;
mitra-drohe — in ruziën met vrienden; ca — ook; ptakam — karmische
reacties op zonden; katham — waarom; na — moet niet; jñeyam — bekend zijn; asmbhiƒ — door ons; ppt — van zonden; asmt — deze;
nivartitum — ophouden; kula-kaya — in de vernietiging van een dynastie; ktam — gedaan; doam — misdaad; prapayadbhiƒ — door hen die
kunnen zien; janrdana — o KŠa.
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O Janrdana, hoewel deze mannen, hun harten vol hebzucht, geen
kwaad zien in het doden van hun familie of in het aanvallen van
vrienden, waarom zouden wij, die beseffen hoe misdadig het is
om een familie te vernietigen, ons dan inlaten met zulke zondige
activiteiten?

Commentaar: Van een katriya wordt niet verwacht dat hij weigert te
strijden of te gokken wanneer hij door een tegenpartij wordt uitgedaagd.
Door deze verplichting kon Arjuna niet weigeren te vechten, omdat hij
uitgedaagd werd door Duryodhana en de zijnen. Arjuna dacht dat de andere partij misschien blind was voor de gevolgen van zo’n uitdaging, maar
omdat Arjuna er de kwade consequenties wel van inzag, kon hij de uitdaging niet aannemen. Een verplichting is pas echt bindend als het gevolg
goed is, maar als dat niet het geval is, dan kan niemand ergens toe verplicht worden. Nadat hij alle voor- en nadelen tegen elkaar had afgewogen, besloot Arjuna niet te vechten.

tekst 39
ku-l/+aYae Pa[<aXYaiNTa ku-l/DaMaaR" SaNaaTaNaa" )
DaMaeR Naíe ku-l&/ k*-TòMaDaMaaeR_i>a>avTYauTa )) 39 ))

kula-kaye praŠayanti
kula-dharmƒ santanƒ
dharme na˜e kulaˆ ktsnam
adharmo ’bhibhavaty uta
kula-kaye — als de familie vernietigd wordt; praŠayanti — worden
verslagen; kula-dharmƒ — de familietradities; santanƒ — eeuwig;
dharme — religie; na˜e — vernietigd is; kulam — familie; ktsnam —
geheel; adharmaƒ — goddeloosheid; abhibhavati — verandert; uta —
er wordt gezegd.
Door de vernietiging van de dynastie zal de eeuwige familietraditie
verloren gaan, waardoor de rest van de familie in goddeloosheid
vervalt.

Commentaar: Het varŠrama-stelsel kent veel principes van religieuze
tradities die de leden van een familie helpen om op de juiste manier op te
groeien en tot spirituele waarden te komen. De oudere familieleden zijn
verantwoordelijk voor zulke zuiverende processen in de familie, van geboorte tot dood. Maar door de dood van de oudere familieleden zou er aan
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zulke familietradities van zuivering een eind kunnen komen, waardoor de
jongere familieleden die achterblijven, irreligieuze gewoonten zullen ontwikkelen en hun kans op spirituele verlossing verliezen. De oudere familieleden mogen dus onder geen enkele voorwaarde worden gedood.

tekst 40
ADaMaaRi>a>avaTk*-Z<a Pa[duZYaiNTa ku-l/iñYa" )
ñqzu duíaSau vaZ<aeRYa JaaYaTae v<aRSaªr" )) 40 ))

adharmbhibhavt kŠa
praduyanti kula-striyaƒ
str…u du˜su vrŠeya
jyate varŠa-sa‰karaƒ
adharma — goddeloosheid; abhibhavt — overheersend geworden;
kŠa — o KŠa; praduyanti — raken verdorven; kula-striyaƒ — de
vrouwen van de familie; str…u — door het vrouwelijk geslacht; du˜su
— zo besmet; vrŠeya — o afstammeling van VŠi; jyate — ontstaat;
varŠa-sa‰karaƒ — onwenselijk nageslacht.
Wanneer goddeloosheid in de familie de overhand heeft, o KŠa,
vervallen de vrouwen van de familie in losbandigheid en het gevolg van de verdorvenheid van vrouwen, o afstammeling van VŠi,
is onwenselijk nageslacht.

Commentaar: Een goede bevolking in de menselijke samenleving is het
basisprincipe van vrede, voorspoed en spirituele vooruitgang in het leven. De principes van de religie van varŠrama waren zo ontworpen,
dat een goede bevolking de overhand zou hebben voor de spirituele vooruitgang van de staat en de hele gemeenschap. Zo’n bevolking hangt af van
de kuisheid en trouw van het vrouwelijk geslacht. Net zoals kinderen zeer
vatbaar zijn voor misleiding, zo zijn vrouwen ook zeer vatbaar voor ontaarding. Zowel kinderen als vrouwen hebben daarom bescherming nodig
van oudere familieleden. Door bezig te zijn met verschillende religieuze
praktijken, zullen vrouwen niet verleid worden tot overspel. Volgens
CŠakya PaŠita zijn vrouwen over het algemeen niet erg intelligent en
daarom onbetrouwbaar. De verschillende familietradities moeten hen daarom altijd bezighouden, zodat ze door hun kuisheid en devotie geboorte
zullen geven aan een goede bevolking, die geschikt is om te functioneren
binnen het varŠrama-stelsel. Wanneer dit varŠrama-dharma faalt,
zullen de vrouwen vanzelfsprekend vrij zijn in hun activiteiten en hun om-
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gang met mannen en op die manier zullen ze zich aan overspel overgeven, waardoor een risico op onwenselijk nageslacht ontstaat. Ook mannen
zonder verantwoordelijkheidsgevoel veroorzaken overspel in de samenleving en op die manier overspoelen onwenselijke kinderen het menselijk
ras met het gevaar van oorlog en ziekten.

tekst 41
Saªrae Nark-aYaEv ku-l/ganaNaa& ku-l/SYa c )
PaTaiNTa iPaTarae ùeza& lu/áiPa<@aedk-i§-Yaa" )) 41 ))

sa‰karo narakyaiva
kula-ghnnˆ kulasya ca
patanti pitaro hy eˆ
lupta-piŠodaka-kriyƒ
sa‰karaƒ — zulke onwenselijke kinderen; narakya — veroorzaken een
hels bestaan; eva — zeker; kula-ghnnm — voor zij die doders van de
familie zijn; kulasya — voor de familie; ca — ook; patanti — komen ten
val; pitaraƒ — voorouders; hi — zeker; em — van hen; lupta — gestaakt; piŠa — van offerandes van voedsel; udaka — en water; kriyƒ
— rituelen.
Een toename van onwenselijke bevolking veroorzaakt ongetwijfeld een hels bestaan voor zowel de familie als voor zij die de familietraditie vernietigen. De voorouders van zulke verdorven
families komen ten val, omdat de rituelen waarbij aan hen voedsel en water wordt geofferd, volledig worden gestaakt.

Commentaar: Volgens de regels en bepalingen van resultaatgerichte
activiteiten bestaat er de noodzaak om regelmatig voedsel en water aan
de voorouders van de familie te offeren. Dit offer wordt volbracht door
ViŠu te vereren, omdat wie eet van wat ViŠu van het offer overlaat, bevrijd raakt van allerlei reacties op zonden. De voorouders hebben soms te
lijden van verschillende karmische reacties op zonden en het komt voor
dat sommigen van hen niet eens een grofstoffelijk lichaam kunnen krijgen
en zo gedwongen zijn om als geesten voort te leven in een fijnstoffelijk
lichaam. Wanneer hun nakomelingen hun datgene offeren wat van het
prasdam-voedsel overblijft, dan worden deze voorouders bevrijd van
hun bestaan als geesten of van hun bestaan in andere ellendige levenssoorten. Zulke hulp aan voorouders is een familietraditie en zij die geen
leven van devotie leiden moeten zulke rituelen verrichten. Wie wel een
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leven van devotie leidt, hoeft zulke activiteiten niet te verrichten. Door
eenvoudigweg bezig te zijn met devotionele dienst, kan men honderden
en duizenden voorouders van allerlei ellende bevrijden. In het ®r…madBhgavatam (11.5.41) staat:
devari-bh™tpta-nŠˆ pitŠˆ
na ki‰karo nyam Š… ca rjan
sarvtman yaƒ araŠaˆ araŠyaˆ
gato mukundaˆ parihtya kartam
‘Iedereen die allerlei verplichtingen heeft opgegeven en zijn toevlucht
heeft gezocht bij de lotusvoeten van Mukunda, de gever van bevrijding,
heeft, als hij dit pad in alle ernst volgt, geen plichten meer te vervullen
en is de halfgoden, de wijzen, de levende wezens in het algemeen, de
familieleden, de mensheid of de voorouders niets verschuldigd.’ Aan zulke verplichtingen wordt vanzelf voldaan door devotionele dienst aan de
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods.

tekst 42
daezEreTaE" ku-l/ganaNaa& v<aRSaªrk-arkE-" )
oTSaaÛNTae JaaiTaDaMaaR" ku-l/DaMaaRê XaaìTaa" )) 42 ))

doair etaiƒ kula-ghnnˆ
varŠa-sa‰kara-krakaiƒ
utsdyante jti-dharmƒ
kula-dharm ca vatƒ
doaiƒ — door zulke fouten; etaiƒ — al deze; kula-ghnnm — van de
vernietigers van de familie; varŠa-sa‰kara — van onwenselijke kinderen;
krakaiƒ — die oorzaken zijn; utsdyante — worden tenietgedaan; jtidharmƒ — gemeenschapsverplichtingen; kula-dharmƒ — familietradities; ca — ook; vatƒ — eeuwig.
Door de wandaden van hen die de familietraditie vernietigen en
die zo de oorzaak zijn van onwenselijke kinderen, worden allerlei
gemeenschapsverplichtingen en activiteiten voor het welzijn van
de familie tenietgedaan.

Commentaar: De verantwoordelijkheden die de vier klassen van de
menselijke samenleving hebben ten opzichte van de gemeenschap, in
combinatie met activiteiten voor het welzijn van de familie zoals die uit-
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eengezet zijn binnen het santana-dharma of varŠrama-dharma, zijn
ontworpen om het menselijk wezen in staat te stellen zijn uiteindelijke
verlossing te bereiken. Het verbreken van de traditie van het santanadharma door de onverantwoordelijke leiders van de samenleving brengt
daarom een chaos teweeg in die samenleving en als gevolg daarvan vergeten de mensen wat het doel van het leven is: ViŠu. Zulke leiders worden als blind beschouwd en personen die hen volgen kunnen er zeker
van zijn dat ze naar een chaos worden geleid.

tekst 43
oTSaàku-l/DaMaaR<aa& MaNauZYaa<aa& JaNaadRNa )
Narke- iNaYaTa& vaSaae >avTaqTYaNauXauué[uMa )) 43 ))

utsanna-kula-dharmŠˆ
manuyŠˆ janrdana
narake niyataˆ vso
bhavat…ty anuuruma
utsanna — verloren gegaan; kula-dharmŠm — van hen die de familietradities hebben; manuyŠm — van zulke mensen; janrdana — o
KŠa; narake — in de hel; niyatam — altijd; vsaƒ — verblijf; bhavati —
het wordt zo; iti — zo; anuuruma — ik heb het via de opeenvolging
van discipelen gehoord.
O KŠa, instandhouder van de mensheid, via de opeenvolging
van discipelen heb ik gehoord dat degenen van wie de familietradities vernietigd zijn, voor altijd in de hel verblijven.

Commentaar: Arjuna baseert zijn argument niet op zijn eigen ervaring,
maar op wat hij van gezaghebbende personen gehoord heeft. Dat is de
manier om werkelijke kennis te ontvangen. Men kan niet tot ware kennis
komen zonder geholpen te worden door de juiste persoon die al verankerd
is in die kennis. Binnen de varŠrama-dharma-samenleving bestaat
er een systeem waarbij men, voordat men sterft, een proces van boetedoening moet ondergaan voor alle begane zondige activiteiten. Wie zich
altijd bezighoudt met zondige activiteiten, moet gebruik maken van dit
proces van boetedoening, dat pryacitta genoemd wordt. Doet men dat
niet, dan zal men zeker naar de helse planeten worden overgebracht om
daar als gevolg van zondige activiteiten een reeks van ellendige levens te
leiden.
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tekst 44
Ahae bTa MahTPaaPa& k-Tau| VYaviSaTaa vYaMa( )
Yad]aJYaSau%l/ae>aeNa hNTau& SvJaNaMauÛTaa" )) 44 ))

aho bata mahat ppaˆ
kartuˆ vyavasit vayam
yad rjya-sukha-lobhena
hantuˆ sva-janam udyatƒ
aho — ach; bata — wat is het vreemd; mahat — grote; ppam — zonden; kartum — begaan; vyavasitƒ — hebben besloten; vayam — wij;
yat — omdat; rjya-sukha-lobhena — gedreven door het verlangen naar
koninklijk geluk; hantum — doden; sva-janam — familieleden; udyatƒ
— proberend.
Ach, hoe vreemd is het dat we voorbereidingen treffen om zulke
zondige activiteiten te begaan! Gedreven door een verlangen naar
koninklijk geluk, zijn we bereid onze eigen familieleden te doden.

Commentaar: Gedreven door resultaatgerichte motieven zou men geneigd kunnen zijn zondige activiteiten te begaan zoals het doden van zijn
eigen broer, vader of moeder. Er zijn daar veel voorbeelden van te vinden
in de wereldgeschiedenis. Maar Arjuna, als een heilige toegewijde van de
Heer, is zich altijd bewust van morele principes en let er daarom goed op
zulke activiteiten te vermijden.

tekst 45
Yaid MaaMaPa[Taqk-arMaXañ& XañPaa<aYa" )
DaaTaRraí\a r<ae hNYauSTaNMae +aeMaTar& >aveTa( )) 45 ))

yadi mm aprat…kram
aastraˆ astra-pŠayaƒ
dhrtar˜r raŠe hanyus
tan me kemataraˆ bhavet
yadi — zelfs als; mm — mij; aprat…kram — zonder tegenstand te bieden; aastram — zonder volledig uitgerust te zijn; astra-pŠayaƒ — zij
die wapens in de hand hebben; dhrtar˜rƒ — de zonen van Dhtar˜ra;
raŠe — op het slagveld; hanyuƒ — zouden doden; tat — dat; me — voor
mij; kema-taram — beter; bhavet — zou zijn.
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Bhagavad-gŸTĀ zoals ze is

Het zou beter voor me zijn als de zonen van Dhtar˜ra me met
hun wapens in de hand zouden doden op het slagveld, terwijl ik
ongewapend ben en geen tegenstand bied.

Commentaar: Volgens de gevechtscodes van de katriya’s mag een ongewapende en onwillige vijand niet worden aangevallen. Arjuna had besloten dat hij niet zou vechten, ook al zou hij in zo’n ongunstige positie
door de vijand worden aangevallen. Hij nam niet in overweging hoezeer
de andere partij gebrand was op de strijd. Al deze symptomen waren het
gevolg van zijn zachtmoedigheid, die voortkwam uit het feit dat hij een
groot toegewijde van de Heer was.

tekst 46
SaÅYa ovac
WvMauKTvaJauRNa" Sa&:Yae rQaaePaSQa oPaaivXaTa( )
ivSa*JYa SaXar& caPa& Xaaek-Sa&ivGanMaaNaSa" )) 46 ))

sañjaya uvca
evam uktvrjunaƒ sa‰khye
rathopastha upviat
visjya sa-araˆ cpaˆ
oka-saˆvigna-mnasaƒ
sañjayaƒ uvca — Sañjaya zei; evam — zo; uktv — sprekend; arjunaƒ
— Arjuna; sa‰khye — op het slagveld; ratha — van de strijdwagen; upasthe — op de zitplaats; upviat — ging weer zitten; visjya — naast zich
neer leggend; sa-aram — samen met de pijlen; cpam — de boog; oka
— door droefheid; saˆvigna — verdrietig; mnasaƒ — in de geest.
Sañjaya zei: Nadat Arjuna deze woorden op het slagveld gesproken
had, wierp hij zijn boog en pijlen naast zich neer en ging op de
strijdwagen zitten, zijn geest overweldigd door verdriet.

Commentaar: Tijdens het aanschouwen van de strijdmacht van zijn vijand had Arjuna op zijn strijdwagen gestaan, maar hij werd zo overweldigd
door verdriet, dat hij weer ging zitten, waarbij hij zijn boog en pijlen aan
de kant legde. Zo’n goedaardig en zachtmoedig persoon die devotionele
dienst verricht voor de Heer, is gekwalificeerd om kennis over het zelf te
ontvangen.
Zo eindigen de commentaren van ®r… ®r…mad A.C. Bhaktivedanta Swami
Prabhupda bij het eerste hoofdstuk van ®r…mad Bhagavad-g…t, getiteld ‘Het
aanschouwen van de strijdmachten op het slagveld van Kuruketra’.

2
Samenvatting
van de

gŸtĀ

tekst 1
SaÅYa ovac
Ta& TaQaa k*-PaYaaivíMaé[uPaU<aaRku-le/+a<aMa( )
ivzqdNTaiMad& vaKYaMauvac MaDauSaUdNa" )) 1 ))

sañjaya uvca
taˆ tath kpayvi˜am
aru-p™rŠkulekaŠam
vi…dantam idaˆ vkyam
uvca madhus™danaƒ
sañjayaƒ uvca — Sañjaya zei; tam — tegen Arjuna; tath — zo; kpay
— door mededogen; vi˜am — overmand; aru-p™rŠa-kula — vol tranen; …kaŠam — ogen; vi…dantam — treurend; idam — deze; vkyam —
woorden; uvca — sprak; madhu-s™danaƒ — de doder van Madhu.
Sañjaya zei: Toen Hij Arjuna vol mededogen, terneergeslagen en
met zijn ogen vol tranen zag zitten, sprak Madhus™dana, KŠa, de
volgende woorden.

Commentaar:  Materieel  mededogen,  verdriet  en  tranen  zijn  allemaal  tekens  van  onwetendheid over het wezenlijke zelf. Mededogen voor de
eeuwige ziel is een teken van zelfrealisatie. In dit vers is het woord ‘Madhus™dana’ belangrijk. Heer KŠa doodde de demon Madhu en nu verlangde
Arjuna dat KŠa de demon van zijn onbegrip zou doden, die hem tijdens
het vervullen van zijn plicht had overvallen. Niemand weet waarvoor men
mededogen moet hebben. Het is onzinnig om mededogen te hebben voor
de kleren van een drenkeling. Iemand die in zee gevallen is, kan niet worden gered door eenvoudigweg zijn kleren, het grofstoffelijk lichaam,
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te redden. Wie dit niet weet en om de kleding treurt, wordt een ™dra
genoemd of iemand die onnodig weeklaagt. Arjuna was een katriya en
zulk gedrag werd niet van hem verwacht. Maar Heer KŠa kan al het geweeklaag van een onwetend persoon wegnemen en met dit doel sprak
Hij de Bhagavad-g…t.
In dit hoofdstuk geeft de allerhoogste autoriteit, Heer ®r… KŠa, ons
door een analytische studie van het materiële lichaam en de spirituele
ziel instructies over zelfrealisatie. Deze bewustwording is mogelijk voor
iemand die handelt zonder gehecht te zijn aan resultaten en die gegrond
is in kennis over het werkelijke zelf.

tekst 2
é[q>aGavaNauvac
ku-TaSTva k-XMal/iMad& ivzMae SaMauPaiSQaTaMa( )
ANaaYaRJauíMaSvGYaRMak-IiTaRk-rMaJauRNa )) 2 ))

r…-bhagavn uvca
kutas tv kamalam idaˆ
viame samupasthitam
anrya-ju˜am asvargyam
ak…rti-karam arjuna
r…-bhagavn uvca—de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei; kutaƒ —
waarvandaan; tv — tot jou; kamalam — onzuiverheid; idam — dit getreur; viame — op dit kritieke moment; samupasthitam — gekomen;
anrya — mensen die de waarde van het leven niet kennen; ju˜am —
beoefend door; asvargyam — wat niet tot hogere planeten leidt; ak…rti —
schande; karam — de oorzaak van; arjuna — o Arjuna.
De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: Mijn beste Arjuna, waar
komen deze onzuiverheden vandaan? Ze passen helemaal niet bij
iemand die de waarde van het leven kent. Ze leiden niet tot hogere
planeten, maar tot schande.

Commentaar: KŠa en de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zijn een
en dezelfde. Heer KŠa wordt daarom overal in de G…t aangeduid met
‘Bhagavn’. Bhagavn is het allerhoogste in de Absolute Waarheid. De Absolute Waarheid wordt in drie fasen van inzicht gerealiseerd: als Brahman
of de onpersoonlijke, aldoordringende spirituele energie; als Paramtm
of dat aspect van de Allerhoogste dat gelokaliseerd is in het hart van alle
levende wezens, en Bhagavn of de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods,
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Heer KŠa. In het ®r…mad-Bhgavatam (1.2.11) wordt dit begrip van de
Absolute Waarheid als volgt uitgelegd:
vadanti tat tattva-vidas
tattvaˆ yaj jñnam advayam
brahmeti paramtmeti
bhagavn iti abdyate
‘De Absolute Waarheid wordt in drie fasen van inzicht gerealiseerd door
degene die de Absolute Waarheid kent, en ze zijn alle drie gelijk aan elkaar. Deze fasen van inzicht worden aangeduid met Brahman, Paramtm
en Bhagavn.’
Deze drie goddelijke aspecten kunnen worden verduidelijkt door het
voorbeeld van de zon, die ook drie verschillende aspecten heeft: de zonneschijn, het zonneoppervlak en de zonneplaneet zelf. Wie alleen maar
de zonneschijn bestudeert, is een student die zich nog voorbereidt. Wie
het zonneoppervlak begrijpt, is verder gevorderd en wie door kan dringen tot de zonneplaneet is het verst gevorderd. Gewone studenten die al
tevreden zijn met begrip van de zonneschijn — de verblindende gloed
van haar onpersoonlijke natuur en hoe zij aldoordringend is in het universum — kunnen vergeleken worden met hen die zich alleen maar bewust
kunnen worden van het Brahman-aspect van de Absolute Waarheid. De
student die verder gevorderd is, begrijpt de zonneschijf, die vergeleken
wordt met het kennen van het Paramtm-aspect van de Absolute Waarheid. En de student die kan doordringen tot de kern van de zonneplaneet,
wordt vergeleken met hen die zich de persoonlijke kenmerken van de Allerhoogste Absolute Waarheid hebben gerealiseerd. De bhakta’s of transcendentalisten die zich het Bhagavn-aspect van de Absolute Waarheid
gerealiseerd hebben, zijn daarom de allerhoogste transcendentalisten,
ook al bestuderen alle studenten in de Absolute Waarheid hetzelfde onderwerp. De zonneschijn, de zonneschijf en de processen die plaatsvinden in de planeet zelf kunnen niet van elkaar gescheiden worden, maar
ondanks dat bevinden de studenten van de drie verschillende fasen zich
niet in dezelfde categorie.
Het sanskrietwoord ‘bhagavn’ wordt uitgelegd door Parara Muni,
de grote autoriteit en vader van Vysadeva. De Allerhoogste Persoonlijkheid die alle rijkdom, alle kracht, alle roem, alle schoonheid, alle kennis
en alle onthechting bezit, wordt Bhagavn genoemd. Er zijn veel personen die heel rijk, heel krachtig, heel mooi, heel beroemd, heel geleerd en
heel onthecht zijn, maar geen van hen kan volhouden volledig in het bezit
te zijn van alle rijkdom, alle kracht enz. Alleen KŠa kan dit beweren,
omdat Hij de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is. Geen enkel levend
wezen, inclusief Brahm, Heer ®iva en NryaŠa, kan deze volheden net
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zo volledig in zijn bezit hebben als KŠa. Daarom komt heer Brahm zelf
in zijn Brahma-saˆhit tot de conclusie dat Heer KŠa de Allerhoogste
Persoonlijkheid  Gods  is.  Niemand  is  Zijn  gelijke  en  niemand  staat  boven  
Hem.  Hij  is  de  oorspronkelijke  Heer  of  Bhagavn,  die bekendstaat als Govinda  en  die  de  oorzaak  van  alle  oorzaken  is:
…varaƒ paramaƒ kŠaƒ
sac-cid-nanda-vigrahaƒ
andir dir govindaƒ
sarva-kraŠa-kraŠam
‘Er zijn veel persoonlijkheden die de kwaliteiten van Bhagavn bezitten,
maar KŠa is de Allerhoogste, want niemand kan Hem overtreffen. Hij is
de Allerhoogste Persoon en Zijn lichaam is eeuwig, vol kennis en geluk.
Hij is de oorspronkelijke Heer Govinda en de oorzaak van alle oorzaken.’
(Brahma-saˆhit 5.1)
Ook in het Bhgavatam wordt een opsomming gegeven van vele incarnaties van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Maar KŠa wordt
beschreven als de oorspronkelijke Persoonlijkheid Gods en uit Hem expanderen vele, vele incarnaties en Persoonlijkheden Gods:
ete cˆa-kalƒ puˆsaƒ
kŠas tu bhagavn svayam
indrri-vykulaˆ lokaˆ
mayanti yuge yuge
‘Alle incarnaties van God waar hier naar verwezen wordt, zijn of volkomen
expansies of delen van volkomen expansies van de Allerhoogste God —
maar KŠa is de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods Zelf.’ (Bhg. 1.3.28)
KŠa is dus de oorspronkelijke Allerhoogste Persoonlijkheid Gods,
de Absolute Waarheid, de oorsprong van zowel de Superziel als het onpersoonlijk Brahman.
In de aanwezigheid van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is het
geweeklaag van Arjuna om zijn verwanten zeker ongepast en KŠa maakte
Zijn verbazing daarom kenbaar met het woord ‘kutaƒ’, ‘vanwaar’. Van een
persoon die tot de beschaafde klasse van mensen, de šrya’s, behoort, werden zulke onzuiverheden nooit verwacht. Het woord ‘rya’ heeft betrekking op personen die de waarde van het leven kennen en die een samenleving hebben die gebaseerd is op spirituele bewustwording. Personen die
zich laten leiden door een materialistische levensopvatting weten niet dat
zich bewustworden van de Absolute Waarheid, ViŠu of Bhagavn het
doel van het leven is; ze zijn te gefascineerd door de externe eigenschappen van de materiële natuur en weten daarom niet wat bevrijding
is. Personen die geen kennis hebben over bevrijding van materiële gebon-
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denheid worden niet-šrya’s genoemd. Hoewel Arjuna een katriya was,
week hij, door de strijd te weigeren, af van zijn voorgeschreven plichten. Deze daad van lafheid wordt beschreven als passend bij niet-šrya’s.
Zulke plichtsverzaking zal niemand helpen om vooruitgang te maken in
het spirituele leven; het is evenmin mogelijk om op die manier beroemd te
worden in deze wereld. Heer KŠa keurde het zogenaamde mededogen
dat Arjuna voor zijn familie had daarom ook af.

tekst 3
©E-BYa& Maa SMa GaMa" PaaQaR NaETatvYYauPaPaÛTae )
+aud]& ôdYadaEbRLYa& TYaKTvaeitaï ParNTaPa )) 3 ))

klaibyaˆ m sma gamaƒ prtha
naitat tvayy upapadyate
kudraˆ hdaya-daurbalyaˆ
tyaktvotti˜ha parantapa
klaibyam — zwakheid; m sma — doe niet; gamaƒ — toegeven; prtha
— o zoon van Pth; na — nooit; etat — dit; tvayi — bij jou; upapadyate —
is passend; kudram — kleingeestig; hdaya — van het hart; daurbalyam
— zwakheid; tyaktv — opgevend; utti˜ha — sta op; param-tapa — o
bedwinger van de vijand.
O zoon van Pth, geef niet toe aan deze onterende zwakheid. Ze
past je niet. Zet deze kleingeestige lafhartigheid van je af en sta op,
o bedwinger van de vijand.

Commentaar: Arjuna werd aangesproken als de zoon van Pth. Pth
was de zus van KŠa’s vader, Vasudeva, en Arjuna was dus een bloedverwant van KŠa. Wanneer de zoon van een katriya weigert te vechten, dan is hij alleen in naam een katriya, en wanneer de zoon van een
brhmaŠa zondig handelt, dan is hij alleen in naam een brhmaŠa. Zulke
katriya’s en brhmaŠa’s zijn onwaardige zonen van hun vaders en KŠa
wilde niet dat Arjuna een onwaardige zoon van een katriya zou worden. Arjuna was de innigste vriend van KŠa en KŠa gaf hem op de
strijdwagen rechtstreeks leiding. Zou Arjuna ondanks al deze voordelen
toch van de strijd afzien, dan zou hij daarmee een roemloze daad begaan.
KŠa zei daarom dat zo’n houding niet bij Arjuna’s persoonlijkheid paste.
Arjuna zou het tegenargument kunnen geven dat hij uit edelmoedigheid
tegenover de zeer eerbiedwaardige Bh…ma en zijn familieleden van de
strijd afzag, maar KŠa beschouwde een dergelijke edelmoedigheid enkel als lafhartigheid. Zulke valse edelmoedigheid werd door geen enkele
autoriteit goedgekeurd. Personen als Arjuna, die onder de rechtstreekse
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leiding van KŠa staan, moeten zulke edelmoedigheid of zogenaamde
geweldloosheid laten varen.

tekst 4
AJauRNa ovac
k-Qa& >aqZMaMah& Sa&:Yae d]ae<a& c MaDauSaUdNa )
wzui>a" Pa[iTaYaaeTSYaaiMa PaUJaahaRvirSaUdNa )) 4 ))

arjuna uvca
kathaˆ bh…mam ahaˆ sa‰khye
droŠaˆ ca madhus™dana
iubhiƒ pratiyotsymi
p™jrhv ari-s™dana
arjunaƒ uvca — Arjuna zei; katham — hoe; bh…mam — Bh…ma; aham
— ik; sa‰khye — in de strijd; droŠam — DroŠa; ca — en; madhu-s™dana
— o doder van Madhu; iubhiƒ — met pijlen; pratiyotsymi — zal in de
tegenaanval gaan; p™j-arhau — zij die vereerbaar zijn; ari-s™dana — o
doder van de vijand.
Arjuna zei: O doder van de vijand, o doder van Madhu, hoe zou
ik in de strijd de aanval kunnen beantwoorden door pijlen af te
schieten op mannen als Bh…ma en DroŠa, aan wie ik de hoogste
eerbied verschuldigd ben?

Commentaar: Eerbiedwaardige meerderen als Grootvader Bh…ma en
DroŠcrya, de leraar, zijn het altijd waard om vereerd te worden. Zelfs al
gaan ze over tot de aanval, dan moet hun aanval nooit beantwoord worden met een tegenaanval. Het is een kwestie van etiquette dat meerderen
nooit mogen worden tegengesproken. Zelfs al is hun gedrag soms ruw,
dan nog moeten ze niet ruw behandeld worden. Hoe zou Arjuna hun aanval dus kunnen beantwoorden? Zou KŠa ooit Zijn eigen grootvader
Ugrasena of Zijn leraar Snd…pani Muni aanvallen? Dit waren enkele van
de argumenten die Arjuna KŠa voorlegde.

tekst 5
GauæNahTva ih MahaNau>aavaNa(
é[eYaae >aae¢u-& >aE+YaMaPaqh l/aeke- )
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hTvaQaRk-aMaa&STau GauæiNahEv
>auÅqYa >aaeGaaNåiDarPa[idGDaaNa( )) 5 ))

gur™n ahatv hi mahnubhvn
reyo bhoktuˆ bhaikyam ap…ha loke
hatvrtha-kmˆs tu gur™n ihaiva
bhuñj…ya bhogn rudhira-pradigdhn
gur™n — de meerderen; ahatv — niet dodend; hi — beslist; mah-anubhvn — grote zielen; reyaƒ — het is beter; bhoktum — genieten van het
leven; bhaikyam — door te bedelen; api — zelfs; iha — in dit leven; loke —
in deze wereld; hatv — dodend; artha — winst; kmn — verlangend; tu
— maar; gur™n — meerderen; iha — in deze wereld; eva — zeker; bhuñj…ya
— iemand moet genieten; bhogn — genietbare dingen; rudhira — bloed;
pradigdhn — bevlekt met.
Het is beter om in deze wereld als bedelaar te leven, dan om te
leven ten koste van de levens van grote zielen die mijn leraren zijn.
Ook al verlangen ze naar materieel gewin, toch blijven ze mijn
meerderen. Wanneer zij gedood worden, zal alles waarvan we genieten, besmeurd zijn met bloed.

Commentaar: Volgens de regels van de heilige teksten moet een leraar
die een verfoeilijke daad begaat en zijn onderscheidingsvermogen heeft
verloren, verworpen worden. Bh…ma en DroŠa waren gedwongen om
de kant van Duryodhana te kiezen vanwege zijn financiële steun, maar ze
hadden een dergelijke positie niet alleen maar uit financiële overwegingen mogen innemen. Onder zulke omstandigheden hebben ze daarom
hun aanzien als leraar verloren. Toch denkt Arjuna dat ze zijn meerderen
blij-ven, en genieten van de materiële winst nadat hij hen gedood heeft,
zou daarom gelijkstaan met het genieten van een oorlogsbuit waaraan
bloed kleeft.

tekst 6
Na cETaiÜÚ" k-Taràae GarqYaae
YaÜa JaYaeMa Yaid va Naae JaYaeYau" )
YaaNaev hTva Na iJaJaqivzaMa‚
STae_viSQaTaa" Pa[Mau%e DaaTaRraí\a" )) 6 ))

na caitad vidmaƒ kataran no gar…yo
yad v jayema yadi v no jayeyuƒ
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te ’vasthitƒ pramukhe dhrtar˜rƒ

na — evenmin; ca — en; etat — dit; vidmaƒ — weten we; katarat —
welke; naƒ — voor ons; gar…yaƒ — beter; yat v — ofwel; jayema — wij
zouden kunnen verslaan; yadi — als; v — of; naƒ — ons; jayeyuƒ — zij
verslaan; yn — zij die; eva — zeker; hatv — door te doden; na — nooit;
jij…vimaƒ — we zouden willen leven; te — zij allemaal; avasthitƒ —
staan opgesteld; pramukhe — tegenover ons; dhrtar˜rƒ — de zonen
van Dhtar˜ra.
Ook weten we niet wat beter is: hen verslaan of door hen verslagen
te worden. Wanneer we de zonen van Dhtar˜ra doden, is ons
leven niets meer waard. Maar ondertussen staan ze tegenover ons
op het slagveld.

Commentaar: Arjuna wist niet of hij nu moest vechten en daarbij onnodig geweld riskeren (ook al is vechten de plicht van de katriya’s) of dat
hij daarvan moest afzien om een leven als bedelaar te leiden. Als hij zijn
vijand niet zou verslaan, dan zou bedelen de enige manier zijn om te overleven. Bovendien was het helemaal niet zeker dat hij zou winnen, want
beide partijen zouden als overwinnaar uit de strijd kunnen komen. Zelfs
al zouden ze zegevieren (en ze vochten voor een rechtvaardige zaak),
dan nog zou het heel moeilijk voor hen zijn om in de afwezigheid van
de zonen van Dhtar˜ra te leven als deze in de strijd zouden sneuvelen.
Zo’n overwinning zou voor hen eigenlijk een soort nederlaag zijn. Al
deze overwegingen van Arjuna bewezen niet alleen dat hij een groot
toegewijde van de Heer was, maar ook dat hij zeer verlicht was en dat
hij zijn geest en zintuigen volledig onder controle had. Zijn verlangen om
te gaan bedelen, hoewel hij van koninklijke afkomst was, is een ander
teken van onthechting. Hij was werkelijk deugdzaam en dit blijkt uit al
deze kwaliteiten in combinatie met zijn vertrouwen in de verhelderende
woorden van ®r… KŠa (zijn spiritueel leraar). Op grond hiervan kunnen
we concluderen dat Arjuna zeker gekwalificeerd was voor bevrijding.
Tenzij men zijn zintuigen beheerst, kan men zich niet tot het niveau van
kennis verheffen, en zonder kennis en devotie is het niet mogelijk om
bevrijd te worden. Arjuna had al deze eigenschappen en bovendien had
hij aanzienlijke materiële kwalificaties.

tekst 7
k-aPaR<YadaezaePahTaSv>aav"
Pa*C^aiMa Tva& DaMaRSaMMaU!ceTaa" )
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YaC^\eYa" SYaaiàiêTa& b]Uih TaNMae
iXaZYaSTae_h& XaaiDa Maa& Tva& Pa[PaàMa( )) 7 ))

krpaŠya-doopahata-svabhvaƒ
pcchmi tvˆ dharma-samm™ha-cetƒ
yac chreyaƒ syn nicitaˆ br™hi tan me
iyas te ’haˆ dhi mˆ tvˆ prapannam
krpaŠya — van vrekkigheid; doa — door de zwakheid; upahata — gekweld worden; sva-bhvaƒ — kenmerken; pcchmi — ik vraag; tvm
— aan Jou; dharma — religie; samm™ha — verward; cetƒ — in het
hart; yat — wat; reyaƒ — het beste; syt — kan zijn; nicitam — vertrouwelijk; br™hi — vertel; tat — dat; me — aan mij; iyaƒ — discipel; te
— Jouw; aham — ik ben; dhi — onderricht; mm — mij; tvm — aan
Jou; prapannam — overgegeven.
Ik weet niet meer wat mijn plicht is en ben door een vrekkige zwakheid mijn evenwicht kwijt. In deze toestand vraag ik Je me met
zekerheid te vertellen wat het beste voor me is. Ik ben nu Je leerling en geef me volkomen aan Je over. Alsjeblieft, onderricht me.

Commentaar: Het hele systeem van materiële activiteiten is voor iedereen een bron van verwarring; zo werkt de natuur. Bij elke stap raken we
verward en daarom moeten we een bonafide spiritueel leraar benaderen
die de juiste begeleiding kan geven om het doel van het leven te volbrengen. De hele vedische literatuur raadt ons aan een bonafide spiritueel
leraar te benaderen om vrij te raken van de complicaties van het leven, die
ons overkomen zonder dat we dat willen. Het is als een bosbrand die om
de een of andere reden woedt zonder door iemand aangestoken te zijn.
Op dezelfde manier bevindt de wereld zich in een situatie waarin de problemen van het leven vanzelf verschijnen zonder dat we deze verwarring
willen. Niemand wil brand, maar toch is het er en we staan perplex. De
vedische wijsheid raadt ons daarom aan dat, als we een oplossing willen
voor de moeilijkheden van het leven en we de wetenschap van de oplossing willen begrijpen, we een bonafide spiritueel leraar moeten benaderen,
die verbonden is met de opeenvolging van discipelen. Wie een spiritueel
leraar heeft, wordt verondersteld alles te weten. Men moet daarom niet in
deze materiële verbijstering blijven, maar men moet een spiritueel leraar
benaderen. Dat is de betekenis van dit vers.
Wie is degene die omgeven wordt door materiële verwikkelingen?
Het is degene die de problemen van het leven niet begrijpt. In de BhadraŠyaka Upaniad (3.8.10) wordt een verward persoon als volgt be-
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schreven: yo v etad akaraˆ grgy aviditvsm‡ lokt praiti sa kpaŠaƒ.
‘Degene die niet als een mens een oplossing zoekt voor de problemen van
het leven en die zo net als katten en honden de wereld verlaat, zonder
dat hij de wetenschap van zelfrealisatie begrepen heeft, is een vrekkig
persoon.’ Deze menselijke levensvorm is een zeer waardevol bezit voor
het levend wezen, dat hem kan gebruiken om de problemen van het leven
mee op te lossen; wie deze mogelijkheid niet aangrijpt, is daarom een
vrek. In tegenstelling tot de vrek is er ook de brhmaŠa of degene die
intelligent genoeg is dit lichaam te gebruiken om alle problemen op te
lossen. Ya etad akaraˆ grgi viditvsm‡ lokt praiti sa brhmaŠaƒ.
De kpaŠa’s, de vrekkige personen, verspillen hun tijd in de lichamelijke levensopvatting door hun sterke vereenzelviging met familie, samenleving, land enz. Op basis van externe, lichamelijke aantrekking is men
vaak gehecht aan het familieleven, dat wil zeggen: vrouw, kinderen en
andere familieleden. De kpaŠa denkt dat hij in staat is om zijn familieleden tegen de dood te beschermen of hij denkt dat zijn familie of samenleving hem van de afgrond van de dood kan redden. Zulke gehechtheid
aan familie is ook aanwezig in de lagere diersoorten, die ook voor hun
kinderen zorgen. Intelligent als hij was, begreep Arjuna dat zijn genegenheid voor zijn familieleden en zijn verlangen om hen tegen de dood te
beschermen de oorzaken waren van zijn verwarring. Hoewel hij begreep
dat zijn plicht om te vechten op hem wachtte, kon hij, door zijn vrekkige zwakheid, toch zijn plichten niet vervullen. Daarom vraagt hij Heer
KŠa, de allerhoogste spiritueel leraar, om hem de uiteindelijke oplossing
te geven. Hij geeft zich over aan KŠa als een discipel. Hij wil geen vriendelijke gesprekken meer. De gesprekken tussen meester en discipel zijn
ernstig en Arjuna wil nu zeer ernstig spreken met de persoon die hij als
zijn spiritueel leraar erkent. KŠa is daarom de oorspronkelijke spiritueel
leraar van de wetenschap van de Bhagavad-g…t en Arjuna is de eerste
discipel die de G…t leert begrijpen.
De manier waarop Arjuna de Bhagavad-g…t leert begrijpen, wordt
in de G…t zelf beschreven. Toch zeggen dwaze, wereldse geleerden dat
men zich niet aan de persoon KŠa hoeft over te geven, maar aan ‘het ongeborene in KŠa’. Er bestaat geen verschil tussen het in- en uitwendige
van KŠa; wie dit niet begrijpt, maar toch de Bhagavad-g…t probeert te
begrijpen, is een grote dwaas.

tekst 8
Na ih Pa[PaXYaaiMa MaMaaPaNauÛad(

YaC^aek-MauC^aez<aiMaiNd]Yaa<aaMa( )
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AvaPYa >aUMaavSaPaÒMa*Ö&
raJYa& Saura<aaMaiPa caiDaPaTYaMa( )) 8 ))

na hi prapaymi mampanudyd
yac chokam ucchoaŠam indriyŠm
avpya bh™mv asapatnam ddhaˆ
rjyaˆ surŠm api cdhipatyam
na — niet; hi — zeker; prapaymi — ik zie; mama — mijn; apanudyt
— kan verdrijven; yat — dat wat; okam — verdriet; ucchoaŠam — opdrogend; indriyŠm — van de zintuigen; avpya — verkrijgend; bh™mau — op aarde; asapatnam — zonder rivaal; ddham — welvarend;
rjyam — koninkrijk; surŠm — van de halfgoden; api — zelfs; ca —
ook; dhipatyam — heerschappij.
Ik weet niet hoe ik dit verdriet, dat mijn zintuigen alle kracht ontneemt, kan verdrijven. Ik zal het niet kunnen verdrijven, zelfs al
verwerf ik een welvarend en onbetwist koninkrijk op aarde met
macht zoals de halfgoden in de hemel.

Commentaar: Ook al droeg Arjuna zoveel argumenten aan die gebaseerd
waren op kennis van religieuze principes en morele voorschriften, toch
bleek dat hij niet in staat was om zijn werkelijke probleem op te lossen
zonder de hulp van de spiritueel leraar, Heer ®r… KŠa. Arjuna begreep
dat zijn zogenaamde kennis nutteloos was om de problemen, die zijn hele
bestaan uitholden, te verdrijven; hij kon zulke verbijsteringen niet oplossen
zonder de hulp van een spiritueel leraar als Heer KŠa. Academische
kennis, geleerdheid, hoge posities enz. zijn allemaal nutteloos als het
gaat om het oplossen van de problemen van het leven; hulp kan alleen
komen van een spiritueel leraar als KŠa. De conclusie is daarom dat
een spiritueel leraar die honderd procent KŠa-bewust is, een bonafide
spiritueel leraar is, omdat hij de problemen van het leven kan oplossen.
Heer Caitanya zei dat degene die geleerd is in de wetenschap van het
KŠa-bewustzijn, ongeacht zijn sociale positie, een echte spiritueel leraar is.
kib vipra, kib nys…, ™dra kene naya
yei kŠa-tattva-vett, sei ‘guru’ haya
‘Het maakt niet uit of men een vipra is [een geleerde in de vedische wijsheid] of geboren is in een lagere familie of zich in de onthechte levensorde
bevindt; als men een meester is in de wetenschap van KŠa, dan is men de
volmaakte en bonafide spiritueel leraar.’ (Caitanya-caritmta, Madhya
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8.128) Wie geen meester is in de wetenschap van het KŠa-bewustzijn, is
dus geen bonafide spiritueel leraar. In de vedische literatuur wordt gezegd:
a˜-karma-nipuŠo vipro
mantra-tantra-viradaƒ
avaiŠavo gurur na syd
vaiŠavaƒ va-paco guruƒ
‘Een geleerde brhmaŠa die expert is in alle onderwerpen van de vedische kennis, is niet geschikt om spiritueel leraar te worden als hij geen
vaiŠava is of een expert in de wetenschap van KŠa-bewustzijn. Maar
een persoon die in een familie van een lagere kaste geboren is, kan een
spiritueel leraar worden als hij een vaiŠava of KŠa-bewust is.’ (Padma
PurŠa)
De problemen van het leven — geboorte, ouderdom, ziekte en dood
— kunnen niet worden tegengegaan door veel rijkdom te vergaren of
door economische ontwikkeling. Over de hele wereld zijn er landen die
goed voorzien zijn van alle benodigdheden van het leven, die heel rijk en
economisch ontwikkeld zijn, maar de problemen van het materiële bestaan zijn er nog steeds aanwezig. Ze zoeken op verschillende manieren
naar vrede, maar kunnen alleen werkelijke vrede bereiken wanneer ze
KŠa of de Bhagavad-g…t en het ®r…mad-Bhgavatam — die de wetenschap van KŠa vormen — raadplegen via de bonafide vertegenwoordiger van KŠa, degene die KŠa-bewust is.
Als economische ontwikkeling en materieel comfort iemands verdriet om familie en sociale, nationale en internationale benevelingen zouden kunnen verdrijven, dan zou Arjuna niet gezegd hebben dat zelfs het
bezit van een onbetwist koninkrijk op aarde of van de oppermacht van
de half-goden op de hemelse planeten, zijn verdriet niet zou kunnen verdrijven. Hij zocht zijn toevlucht daarom bij het KŠa-bewustzijn, dat het
juiste pad naar vrede en harmonie is. Aan economische ontwikkeling en
op-permacht in de wereld kan op elk moment een einde komen door de
catastrofes van de materiële natuur. Zelfs aan verheffing naar een positie
op hogere planeten, zoals de mens die tegenwoordig op de maan zoekt,
kan in één klap een einde worden gemaakt. De Bhagavad-g…t bevestigt
dit: k…Še puŠye martya-lokaˆ vianti. ‘Wanneer de resultaten van vrome
activiteiten uitgeput zijn, valt men opnieuw van het toppunt van geluk
naar de laagste positie in het leven.’ Veel politici in de wereld zijn op die
manier ten val gekomen. Zulke ondergangen zijn alleen maar meer oorzaken van verdriet.
Als we dus voorgoed alle verdriet achter ons willen laten, moeten we,
net als Arjuna, onze toevlucht bij KŠa zoeken. Arjuna vroeg KŠa om zijn
probleem voorgoed op te lossen — dat is het pad van KŠa-bewustzijn.
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tekst 9
SaÅYa ovac
WvMauKTva ôzqke-Xa& Gau@ake-Xa" ParNTaPa" )
Na YaaeTSYa wiTa GaaeivNdMauKTva TaUZ<aq& b>aUv h )) 9 ))

sañjaya uvca
evam uktv h…keaˆ
gukeaƒ parantapaƒ
na yotsya iti govindam
uktv t™Š…ˆ babh™va ha
sañjayaƒ uvca — Sañjaya zei; evam — aldus; uktv — sprekend; h…keam — tegen KŠa, de meester van de zintuigen; gukeaƒ — Arjuna,
meester in het bedwingen van onwetendheid; parantapaƒ — de bestraffer van de vijand; na yotsye — ik zal niet vechten; iti — zo; govindam —
tegen KŠa, Hij die plezier geeft aan de zintuigen; uktv — sprekend;
t™Š…m — stil; babh™va — werd; ha — zeker.
Sañjaya zei: Nadat hij deze woorden gesproken had, zei Arjuna, de
bedwinger van de vijand, tot KŠa: ‘Govinda, ik zal niet strijden’,
en zweeg.

Commentaar: Dhtar˜ra moet heel verheugd zijn geweest toen hij hoorde dat Arjuna niet zou vechten, maar in plaats daarvan het slagveld ging
verlaten om bedelaar te worden. Maar Sañjaya stelde Dhtar˜ra opnieuw
teleur door hem te vertellen dat Arjuna bedreven was in het doden van
zijn vijanden (parantapaƒ). Hoewel Arjuna voorlopig overmand was door
een denkbeeldig leed als gevolg van zijn genegenheid voor zijn familie,
gaf hij zich over aan KŠa, de allerhoogste spiritueel leraar, als Zijn discipel. Dit geeft aan dat hij spoedig bevrijd zou raken van zijn denkbeeldige
verdriet als gevolg van genegenheid voor zijn familie, dat hij verlicht zou
worden met volmaakte kennis over zelfrealisatie of KŠa-bewustzijn en
dat hij daarna zeker zou vechten. Dhtar˜ra’s vreugde zou dus worden
bedorven, omdat KŠa Arjuna zou verlichten, waarna die tot het einde
toe zou doorvechten.

tekst 10
TaMauvac ôzqke-Xa" Pa[hSaiàv >aarTa
SaeNaYaaeå>aYaaeMaRDYae ivzqdNTaiMad& vc" )) 10 ))

2.11

88 / Bhagavad-gŸTĀ zoals ze is
tam uvca h…keaƒ
prahasann iva bhrata
senayor ubhayor madhye
vi…dantam idaˆ vacaƒ

tam — tegen hem; uvca — zei; h…keaƒ — de meester van de zintuigen, KŠa; prahasan — glimlachend; iva — zo; bhrata — o Dhtar˜ra,
afstammeling van Bharata; senayoƒ — van de legers; ubhayoƒ — van beide partijen; madhye — tussen; vi…dantam — tegen de treurende; idam
— de volgende; vacaƒ — woorden.
Op dat moment, o afstammeling van Bharata, sprak KŠa te midden  van  beide  legers  glimlachend  de  volgende  woorden tot  Arjuna,
die door verdriet was overmand.

Commentaar: Het gesprek vond plaats tussen twee innige vrienden,
namelijk de H…kea en de Gukea. Als vrienden bevonden ze zich op
gelijk niveau, maar een van hen werd vrijwillig de leerling van de ander.
KŠa glimlachte omdat een vriend besloten had een discipel te worden.
Als de Heer van alles, bevindt Hij zich altijd in een hogere positie als meester van iedereen. Toch stemt de Heer ermee in om een vriend, een zoon
of een geliefde te worden van de toegewijde die een relatie met Hem wil
in een dergelijke rol. Maar toen Hij als leraar werd aanvaard, nam Hij onmiddellijk die rol aan en sprak dan ook als leraar tot Zijn discipel — in alle
ernst, zoals vereist is.
Het gesprek tussen de meester en de discipel werd blijkbaar in de aanwezigheid van de twee legers en in alle openheid gevoerd, zodat iedereen
er zijn voordeel mee kon doen. De gesprekken in de Bhagavad-g…t zijn
dus niet voor een bepaalde persoon, samenleving of gemeenschap bedoeld, maar zijn er voor iedereen; vriend en vijand hebben evenveel recht
ze te horen.

tekst 11
é[q>aGavaNauvac
AXaaeCYaaNaNvXaaecSTv& Pa[javada&ê >aazSae )
GaTaaSaUNaGaTaaSaU&ê NaaNauXaaeciNTa Pai<@Taa" )) 11 ))

r…-bhagavn uvca
aocyn anvaocas tvaˆ
prajñ-vdˆ ca bhase
gats™n agats™ˆ ca
nnuocanti paŠitƒ
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r…-bhagavn uvca — de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei; aocyn
— het treuren niet waard; anvaocaƒ — je bent aan het treuren; tvam — jij;
prajñ-vdn — geleerde woorden; ca — en; bhase — spreekt; gata
— verloren; as™n — leven; agata — niet voorbij; as™n — leven; ca — ook;
na — nooit; anuocanti — treuren; paŠitƒ — de geleerden.
De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: Hoewel je geleerde
woorden spreekt, treur je om iets wat het treuren niet waard is. Zij
die wijs zijn, treuren noch om de levenden noch om de doden.

Commentaar: De Heer nam onmiddellijk de positie in van leraar en berispte Zijn leerling door hem indirect een dwaas te noemen. De Heer
zei: ‘Je spreekt als een geleerd man, maar je weet niet dat een geleerd
persoon — iemand die onderscheid weet te maken tussen het lichaam
en de ziel — niet om het lichaam treurt, in welk stadium het zich ook
bevindt en of het nu levend is of dood.’ In latere hoofdstukken zal worden
uitgelegd dat kennis het kennen van zowel de materie als de ziel betekent
en ook van de bestuurder van beide. Arjuna’s redenatie was dat religieuze
principes belangrijker waren dan politieke of sociale overwegingen, maar
hij wist niet dat kennis over de materie, de ziel en de Allerhoogste zelfs
belangrijker is dan religieuze rituelen. Omdat hij deze kennis miste, had
hij zich niet als een zeer geleerd man moeten voordoen. En omdat hij
blijkbaar niet een zeer geleerd man was, treurde hij om iets wat het
betreuren niet waard was. Het lichaam wordt geboren en is gedoemd om
vroeg of laat ten onder te gaan; het lichaam is daarom niet net zo belangrijk
als de ziel. Wie dit weet, is werkelijk geleerd en voor hem bestaat er geen
reden tot treuren, ongeacht de toestand waarin het lichaam zich bevindt.

tekst 12
NaTvevah& JaaTau NaaSa& Na Tv& NaeMae JaNaaiDaPaa" )
Na cEv Na>aivZYaaMa" SaveR vYaMaTa" ParMa( )) 12 ))

na tv evhaˆ jtu nsaˆ
na tvaˆ neme jandhipƒ
na caiva na bhaviymaƒ
sarve vayam ataƒ param
na — nooit; tu — maar; eva — zeker; aham — ik; jtu — op welk tijdstip
dan ook; na — niet; sam — bestond; na — niet; tvam — jij; na — niet;
ime — al deze; jana-adhipƒ — koningen; na — nooit; ca — en; eva —
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zeker; na — niet; bhaviymaƒ — zullen bestaan; sarve vayam — wij allemaal; ataƒ param — hierna.
Nooit was er een tijd dat Ik niet bestond, noch jij noch al deze
koningen; noch zal ook maar een van ons in de toekomst ophouden te bestaan.

Commentaar: De veda’s — zowel de Ka˜ha Upaniad als de ®vetvatara Upaniad — zeggen dat de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods de
instandhouder is van ontelbare levende wezens wat betreft hun verschillende situaties op grond van hun individuele activiteiten en de gevolgen
daarvan. In de vorm van Zijn volkomen expansies leeft die Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods ook in het hart van ieder levend wezen. Alleen heilige
personen die dezelfde Allerhoogste Heer zowel intern als extern kunnen zien, kunnen werkelijk volkomen en eeuwige vrede verwerven.
nityo nitynˆ cetana cetannm
eko bah™nˆ yo vidadhti kmn
tam tma-sthaˆ ye ’nupayanti dh…rs
teˆ ntiƒ vat… netarem
(Ka˜ha Upaniad 2.2.13)
Dezelfde vedische waarheid die Arjuna ontving, is er voor alle personen
in de wereld die zich als zeer geleerd voordoen, maar die eigenlijk maar
armzalige kennis bezitten. De Heer zegt duidelijk dat Hijzelf, Arjuna en
alle koningen die op het slagveld bijeengekomen zijn, allemaal eeuwig
individuele wezens zijn en dat de Heer eeuwig de instandhouder is van
de individuele levende wezens, zowel in hun geconditioneerde als in hun
bevrijde toestand. De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is de allerhoogste individuele persoon en Arjuna, de eeuwige metgezel van de Heer, en
alle verzamelde koningen zijn eeuwig individuele personen. Het is niet
zo dat ze in het verleden geen individuen waren en dat ze niet eeuwig
personen zullen blijven. Hun individualiteit bestond in het verleden en in
de toekomst zal deze zonder onderbreking blijven bestaan. Daarom heeft
niemand reden tot klagen.
Dit vers van Heer KŠa, de allerhoogste autoriteit, ondersteunt niet
de theorie van de myvd…’s dat de individuele ziel, afgescheiden door
de bedekking van my (illusie), na haar bevrijding met het onpersoonlijk Brahman zal samensmelten en haar individuele bestaan zal verliezen.
En de theorie dat we alleen in een geconditioneerde toestand in termen
van individualiteit denken, wordt hier evenmin ondersteund. KŠa zegt
hier duidelijk, en de upaniads bevestigen het, dat de individualiteit van
de Heer en die van anderen ook in de toekomst eeuwig voortduurt.
Deze uitspraak van KŠa is gezaghebbend, omdat KŠa niet onderhevig
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kan zijn aan illusie. Als individualiteit geen feit zou zijn, dan zou KŠa
er — zelfs voor de toekomst — niet zo de nadruk op hebben gelegd. De
myvd… zou nu kunnen tegenwerpen dat de individualiteit waarover
KŠa spreekt niet spiritueel maar materieel is. Maar zelfs al aanvaarden
we het argument dat individualiteit materieel is, hoe kan de individualiteit
van KŠa dan onderscheiden worden? KŠa bevestigt dat Hij zowel in het
verleden als in de toekomst een individu is. Hij heeft Zijn individualiteit
op zoveel manieren bevestigd en van het onpersoonlijk Brahman werd
gezegd dat het ondergeschikt is aan Hem. KŠa heeft voortdurend volgehouden dat er spirituele individualiteit is; wanneer Hij als een gewone
geconditioneerde ziel met een individueel bewustzijn gezien wordt, dan
heeft Zijn Bhagavad-g…t als gezaghebbend geschrift geen waarde. Een
gewoon mens met de vier gebreken van menselijke zwakheid kan onmogelijk iets onderwijzen dat het aanhoren waard is. De G…t staat boven
zulke literatuur. Geen enkel werelds boek kan zich met de Bhagavadg…t meten. Wanneer men KŠa als een gewoon mens beschouwt, verliest de G…t al haar belang.
De myvd… voert als argument aan dat de meervoudigheid waarover dit vers spreekt, conventioneel is en betrekking heeft op het lichaam.
Maar voorafgaand aan dit vers is deze lichamelijke levensopvatting al verworpen. Als KŠa de lichamelijke levensopvatting eerder al verworpen
heeft, hoe kan Hij dan later weer een conventionele uitspraak over het
lichaam doen? Individualiteit blijft dus behouden op spirituele basis en
grote crya’s zoals ®r… Rmnujcrya en anderen bevestigen dit. Op
veel plaatsen in de G…t wordt gesteld dat deze spirituele individualiteit
begrepen wordt door toegewijden van de Heer. Zij die afgunstig zijn op
KŠa omdat Hij de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is, kunnen niet
werkelijk doordringen tot dit grootse boek.
De manier waarop de niet-toegewijde de filosofie van de G…t benadert, valt te vergelijken met een bij die aan een pot honing likt. Niemand
kan van de honing proeven als hij niet eerst de pot openmaakt. Op dezelfde manier kan de mystiek van de Bhagavad-g…t alleen door toegewijden
begrepen worden en niemand anders kan haar proeven, zoals in het vierde
hoofdstuk van dit boek gezegd wordt. De G…t is evenmin toegankelijk
voor personen die vijandig staan tegenover het bestaan van de Heer zelf.
De commentaar die de myvd… op de G…t geeft, is daarom een misleidende weergave van de volledige waarheid. Heer Caitanya heeft ons verboden de commentaren van myvd…’s te lezen en waarschuwt dat wie
deze myvd…-filosofie aanvaardt, al zijn vermogen om de ware essentie
van de G…t te begrijpen, zal verliezen. Als individualiteit betrekking heeft
op het empirisch universum, dan is het onderricht van de Heer overbodig.
De pluraliteit van de individuele ziel en de Heer is een eeuwig feit en de
veda’s bevestigen dit zoals hierboven werd beschreven.
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tekst 13
deihNaae_iSMaNYaQaa dehe k-aEMaar& YaaEvNa& Jara )
TaQaa dehaNTarPa[aiáDasrSTa}a Na MauùiTa )) 13 ))

dehino ’smin yath dehe
kaumraˆ yauvanaˆ jar
tath dehntara-prptir
dh…ras tatra na muhyati
dehinaƒ — van de belichaamde; asmin — in dit; yath — zoals; dehe —
in het lichaam; kaumram — kinderjaren; yauvanam — jeugd; jar —
ouderdom; tath — op dezelfde manier; deha-antara — lichaamsverwisseling; prptiƒ — het bereiken van; dh…raƒ — iemand die wijs is; tatra
— daarover; na — nooit; muhyati — is verward.
Zoals de belichaamde ziel in dit lichaam voortdurend overgaat van
kinderjaren naar jeugd en van jeugd naar ouderdom, zo gaat ze op
het moment van de dood over naar een ander lichaam. Een wijs
persoon raakt door zo’n verandering niet verward.

Commentaar: Omdat ieder levend wezen een individuele ziel is, veranderen ze allemaal voortdurend van lichaam, waardoor ze soms in de
gedaante van een kind, soms als jongeling en soms als oude man gemanifesteerd zijn. Toch blijft dezelfde spirituele ziel aanwezig en ze ondergaat
geen enkele verandering. Uiteindelijk verandert deze individuele ziel op het
moment van de dood van lichaam en verhuist ze naar een ander lichaam.
En omdat vaststaat dat ze in haar volgend leven een ander lichaam zal
hebben — hetzij materieel, hetzij spiritueel — was er voor Arjuna geen
reden tot weeklagen over de dood van zowel Bh…ma als DroŠa, om wie
hij zo bezorgd was. Integendeel, hij zou verheugd moeten zijn over hun
lichaamsverwisseling van oude naar nieuwe lichamen, waardoor ze nieuwe energie zouden krijgen. Zulke lichaamsverwisselingen verklaren het
bestaan van de verschillende vormen van geluk en ellende overeenkomstig
de activiteiten die men tijdens zijn leven verricht. Omdat Bh…ma en DroŠa
nobele zielen waren, zouden ze in hun volgend leven ongetwijfeld allebei een spiritueel lichaam krijgen of in ieder geval een leven in hemelse
lichamen voor een hogere standaard van geluk in het materiële bestaan. In
beide gevallen was er dus geen reden tot klagen.
Iedereen die volmaakte kennis heeft over de wezenlijke positie van
de individuele ziel, de Superziel en de natuur — zowel de materiële als de
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spirituele — wordt een dh…ra genoemd of een zeer bedachtzaam persoon.
Zo iemand raakt nooit verward door het verwisselen van lichamen.
De theorie van de myvd…’s over de eenheid van de spirituele ziel is
onhoudbaar op grond van het feit dat de spirituele ziel niet in stukken gesplitst kan worden. Een dergelijk opsplitsen in verschillende individuele
zielen zou de Allerhoogste splijtbaar of veranderlijk maken, wat indruist
tegen het principe dat de Allerhoogste Ziel onveranderlijk is. Zoals bevestigd wordt in de G…t, is het bestaan van de afzonderlijke deeltjes van
de Allerhoogste eeuwig (santana) en ze worden kara genoemd; dat
wil zeggen, ze hebben de neiging om in de materiële natuur te vallen.
De afzonderlijke deeltjes bestaan eeuwig als afzonderlijke deeltjes en de
individuele ziel blijft zelfs na haar bevrijding dezelfde: afzonderlijk. Maar
is ze eenmaal bevrijd, dan leeft ze samen met de Persoonlijkheid Gods
een leven vol geluk en kennis.
De weerspiegelingstheorie is van toepassing op de Superziel, die in
ieder individueel lichaam aanwezig is en die met Paramtm wordt aangeduid. De Superziel is verschillend van het individuele levend wezen.
Als de lucht in het water weerspiegeld wordt, worden zowel de zon als
de maan en ook de sterren weerspiegeld. De sterren kunnen vergeleken
worden met de levende wezens en de zon of de maan met de Allerhoogste Heer. Arjuna vertegenwoordigt de individuele en afzonderlijke spirituele ziel en de Allerhoogste Ziel is de Persoonlijkheid Gods, ®r… KŠa. Ze
bevinden zich niet op hetzelfde niveau, zoals duidelijk zal worden aan het
begin van het vierde hoofdstuk. Als Arjuna zich op hetzelfde niveau als
KŠa zou bevinden en KŠa dus niet superieur zou zijn aan Arjuna, dan
zou hun relatie als leermeester en leerling geen betekenis hebben. Als ze
allebei verward zouden zijn door de illusionerende energie (my), dan
zou het niet veel zin hebben dat de een de leermeester is en de ander de
leerling. Zulk onderricht zou zinloos zijn, omdat iemand in de greep van
my geen gezaghebbend leermeester kan zijn. In de gegeven omstandigheden aanvaarden we dan ook dat Heer KŠa de Allerhoogste Heer is
en dat Zijn positie superieur is aan die van het levend wezen, Arjuna, die
een vergeetachtige ziel is, verward door my.

tekst 14
Maa}aaSPaXaaRSTau k-aENTaeYa XaqTaaeZ<aSau%du"%da" )
AaGaMaaPaaiYaNaae_iNaTYaaSTaa&iSTaiTa+aSv >aarTa )) 14 ))

mtr-spars tu kaunteya
…toŠa-sukha-duƒkha-dƒ
gampyino ’nitys
tˆs titikasva bhrata
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mtr-sparƒ — zintuiglijke waarneming; tu — alleen maar; kaunteya
— o zoon van Kunt…; …ta — winter; uŠa — zomer; sukha — geluk; duƒkha — en pijn; dƒ — gevend; gama — verschijnend; apyinaƒ — verdwijnend; anityƒ — tijdelijk; tn — ze allemaal; titikasva — probeer
gewoon te verdragen; bhrata — o afstammeling van de Bharata-dynastie.
O zoon van Kunt…, het afwisselend komen en gaan van geluk en
verdriet is als het komen en gaan van zomer en winter. Ze zijn het
gevolg van zintuiglijke waarneming, o afstammeling van Bharata,
en men moet ze onbewogen leren verdragen.

Commentaar: Wanneer men zijn plicht op de juiste manier vervult, moet
men het afwisselend komen en gaan van geluk en verdriet leren verdragen. Volgens de vedische voorschriften moet men in de vroege ochtend
een bad nemen, zelfs tijdens de maand Mgha (januari-februari). Rond
die tijd is het heel koud, maar ondanks dat zal een man die zich aan de
religieuze principes houdt, niet aarzelen om een bad te nemen. Op dezelfde manier zal een vrouw niet aarzelen om in de keuken te gaan koken
tijdens de maanden mei en juni, wat in India de heetste periode van de
zomer is. Men moet zijn plicht vervullen, ondanks de ongemakken van
het klimaat. Op dezelfde manier geldt voor de katriya’s het religieuze
principe dat ze moeten vechten; ook al moet men de strijd aangaan met
vrienden of familieleden, men mag niet van zijn voorgeschreven plicht
afwijken. Men moet zich aan de voorgeschreven regels en bepalingen van
de religieuze principes houden om tot het niveau van kennis te komen,
want alleen door kennis en devotie kan men zich uit de greep van my
(illusie) bevrijden.
De twee namen waarmee Arjuna hier wordt aangesproken, zijn ook
belangrijk. Hij wordt aangesproken met Kaunteya vanwege zijn hoge
afkomst aan moederskant en hij wordt Bhrata genoemd vanwege zijn
hoge afkomst aan vaderskant. Aan beide kanten staat hij bekend als de
erfgenaam van een groot erfdeel. Zo’n groot erfdeel brengt verantwoordelijkheden met zich mee wat betreft het juist vervullen van plichten; hij
kan het gevecht daarom niet uit de weg gaan.

tekst 15
Ya& ih Na VYaQaYaNTYaeTae Pauåz& PauåzzR>a )
SaMadu"%Sau%& Daqr& Saae_Ma*TaTvaYa k-LPaTae )) 15 ))

yaˆ hi na vyathayanty ete
puruaˆ puruarabha
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sama-duƒkha-sukhaˆ dh…raˆ
so ’mtatvya kalpate
yam — iemand die; hi — zeker; na — nooit; vyathayanti — kwellen; ete
— al deze; puruam — een persoon; purua-abha — o beste onder de
mensen; sama — onveranderd; duƒkha — in verdriet; sukham — en
geluk; dh…ram — verdraagzaam; saƒ — hij; amtatvya — voor bevrijding; kalpate — wordt als geschikt gezien.
O beste onder de mensen [Arjuna], wie onverstoorbaar is in vreugde en verdriet en in beide omstandigheden standvastig blijft, is
zeker geschikt voor bevrijding.

Commentaar: Wie vastberaden blijft streven om het gevorderde stadium
van spirituele bewustwording te bereiken en daarnaast ook alle ellende
en geluk die hem overkomen weet te verdragen, is zeker geschikt voor
bevrijding. In het varŠrama-stelsel is de vierde orde, namelijk de onthechte levensorde (sannysa), een zeer moeizame situatie. Maar wie in
alle ernst probeert zijn leven te vervolmaken, zal ondanks alle moeilijkheden zeker de orde van sannysa aanvaarden. De moeilijkheden ontstaan
meestal doordat men familiebanden moet verbreken, zoals de relatie met
vrouw en kinderen. Maar wie in staat is zulke moeilijkheden te verdragen,
maakt zijn pad naar spirituele bewustwording zeker vrij. Op dezelfde
manier wordt Arjuna aangeraden om te volharden in het uitvoeren van
zijn taak als katriya, zelfs al is het moeilijk om met familieleden of andere
geliefde personen te moeten vechten. Heer Caitanya nam sannysa toen
Hij vierentwintig jaar oud was, waarna Zijn jonge vrouw en ook Zijn oude
moeder niemand meer hadden om voor hen te zorgen. Maar Hij nam
sannysa voor een hoger doel en was vastberaden in het vervullen van
Zijn hogere plichten. Dat is de manier om bevrijd te worden van materiële
gebondenheid.

tekst 16
NaaSaTaae ivÛTae >aavae Naa>aavae ivÛTae SaTa" )
o>aYaaeriPa d*íae_NTaSTvNaYaaeSTatvdiXaRi>a" )) 16 ))

nsato vidyate bhvo
nbhvo vidyate sataƒ
ubhayor api d˜o ’ntas
tv anayos tattva-daribhiƒ
na — nooit; asataƒ — van het niet-bestaande; vidyate — er is; bhvaƒ
— duurzaamheid; na — nooit; abhvaƒ — van eigenschap veranderend;
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vidyate — er is; sataƒ — van het eeuwige; ubhayoƒ — van beide; api —
beslist; d˜aƒ — waargenomen; antaƒ — conclusie; tu — zeker; anayoƒ
— van deze; tattva — van de waarheid; daribhiƒ — door hen die zien.
Zij die de waarheid zien, hebben geconcludeerd dat het niet-bestaande [het materiële lichaam] vergankelijk is en dat het eeuwige
[de ziel] geen verandering ondergaat. Ze zijn tot deze conclusie
gekomen door onderzoek van het wezen van beide.

Commentaar: Er bestaat geen duurzaamheid voor het veranderlijke
lichaam. De moderne medische wetenschap onderkent dat het lichaam
ieder moment verandert door de acties en reacties van verschillende cellen; op die manier vindt er in het lichaam groei en ouderdom plaats. Maar
de spirituele ziel blijft voortdurend bestaan en blijft dezelfde ondanks alle
veranderingen van lichaam en geest. Dat is het verschil tussen materie en
het spirituele. Het lichaam is van nature altijd veranderlijk en de ziel is
eeuwig. Alle soorten personen die de waarheid hebben gezien, zowel de
impersonalisten als de personalisten, hebben geconcludeerd dat dit een
vaststaand feit is. In de ViŠu PurŠa (2.12.38) wordt gesteld dat ViŠu en
Zijn woningen allemaal spiritueel zijn en zelf licht geven (jyot…ˆi viŠur
bhuvanni viŠuƒ). De woorden ‘bestaand’ en ‘niet-bestaand’ verwijzen
alleen naar het spirituele en het materiële. Dat is de visie van hen die de
waarheid zien.
De Heer begint hier Zijn onderricht aan de levende wezens die verward zijn door de invloed van onwetendheid. Het wegnemen van onwetendheid houdt in dat de eeuwige relatie tussen de vereerder en degene
die verering waard is wordt hersteld, waardoor men het verschil beseft
tussen de levende wezens, die integrerende deeltjes van God zijn, en
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods Zelf. Men kan het wezen van de
Allerhoogste begrijpen door zichzelf grondig te bestuderen, waarbij het
verschil tussen zichzelf en de Allerhoogste begrepen wordt als de relatie
tussen het deel en het geheel.
In de Vednta-s™tra’s en ook in het ®r…mad-Bhgavatam wordt de
Allerhoogste aanvaard als de oorsprong van alle emanaties. Zulke emanaties doen zich voor in opeenvolgingen binnen zowel de hogere als de
lagere natuur. Zo zal in het zevende hoofdstuk worden uitgelegd, dat de
levende wezens tot de hogere natuur behoren. Hoewel er geen verschil
bestaat tussen de energie en de energiebron, wordt de energiebron als de
Allerhoogste aanvaard en wordt de energie of de natuur als ondergeschikt
gezien. De levende wezens zijn daarom altijd ondergeschikt aan de Allerhoogste Heer, zoals ook het geval is met de relatie tussen de meester en de
dienaar of de onderwijzer en de leerling. Men kan zulke duidelijke kennis
onmogelijk begrijpen als men beïnvloed wordt door onwetendheid, en
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om zulke onwetendheid te verdrijven onderwijst de Heer de Bhagavadg…t voor de verlichting van alle levende wezens in alle tijden.

tekst 17
AivNaaiXa Tau TaiÜiÖ YaeNa SavRiMad& TaTaMa( )
ivNaaXaMaVYaYaSYaaSYa Na k-iêTk-TauRMahRiTa )) 17 ))

avini tu tad viddhi
yena sarvam idaˆ tatam
vinam avyayasysya
na kacit kartum arhati
avini — onvergankelijk; tu — maar; tat — dat; viddhi — weet dat; yena
— door wie; sarvam — het hele lichaam; idam — dit; tatam — doordrongen; vinam — vernietiging; avyayasya — van de onvergankelijke; asya
— ervan; na kacit — niemand; kartum — doen; arhati — is in staat.
Weet  dat  datgene  waarvan  het  hele  lichaam  doordrongen  is,  onvernietigbaar is. Niemand kan die onvergankelijke  ziel  vernietigen.

Commentaar: Dit vers geeft verder inzicht in de werkelijke aard van de
ziel, die over het hele lichaam verspreid is. Iedereen kan begrijpen wat
over het hele lichaam verspreid is: bewustzijn. Iedereen is zich bewust
van de pijn en het plezier van bepaalde lichaamsdelen of van het hele
lichaam. Deze verspreiding van het bewustzijn is beperkt tot het eigen lichaam; de pijn en het plezier van een bepaald lichaam zijn iemand anders
onbekend. Ieder afzonderlijk lichaam is daarom het omhulsel van een individuele ziel en de aanwezigheid van de ziel wordt waargenomen als individueel bewustzijn.
De omvang van deze ziel wordt beschreven als het tienduizendste
deel van het uiterste puntje van een haar. De ®vetvatara Upaniad (5.9)
bevestigt dit:
blgra-ata-bhgasya
atadh kalpitasya ca
bhgo j…vaƒ sa vijñeyaƒ
sa cnantyya kalpate
‘Wanneer het uiterste puntje van een haar in honderd deeltjes wordt gesplitst en elk van die deeltjes verder wordt gesplitst in weer honderd deeltjes, dan is elk van die deeltjes de omvang van de spirituele ziel.’ Hetzelfde
wordt ook ergens anders gezegd:
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kegra-ata-bhgasya
atˆaƒ sdtmakaƒ
j…vaƒ s™kma-svar™po ’yaˆ
sa‰khyt…to hi cit-kaŠaƒ
‘Er bestaan ontelbare spirituele atoomdeeltjes die een omvang hebben
van een tienduizendste deel van het uiterste puntje van een haar.’
Het individuele deeltje, de spirituele ziel, is dus een spiritueel atoom
dat kleiner is dan materiële atomen, en er zijn ontelbaar veel van zulke
atomen. Deze uiterst kleine spirituele vonk is het basisprincipe van het
materiële lichaam, en de invloed van zo’n spirituele vonk wordt over
het hele lichaam verspreid zoals de invloed van het actieve bestanddeel
van een medicijn ook over het hele lichaam verspreid wordt. De uitstraling van de ziel wordt over het hele lichaam gevoeld als bewustzijn en
dat is het bewijs van de aanwezigheid van de ziel. Iedere leek begrijpt
dat het materiële lichaam minus bewustzijn een lijk is en dit bewustzijn
kan niet door enige materiële ingreep in het lichaam worden opgewekt.
Het bewustzijn ontstaat daarom niet uit welke hoeveelheid verbindingen tussen materiële elementen dan ook, maar komt voort uit de ziel.
In de MuŠaka Upaniad (3.1.9) wordt de omvang van de atomisch
kleine ziel verder uitgelegd:
eo ’Šur tm cetas veditavyo
yasmin prŠaƒ pañcadh saˆvivea
prŠai cittaˆ sarvam otaˆ prajnˆ
yasmin viuddhe vibhavaty ea tm
‘De ziel heeft atomische afmetingen en kan door volmaakte intelligentie
worden waargenomen. Deze atomische ziel zweeft in de vijf verschillende soorten lucht (prŠa, apna, vyna, samna en udna), ze bevindt
zich in het hart en verspreidt haar invloed over het materiële lichaam
van de belichaamde levende wezens. Wanneer de ziel gezuiverd is van de
onzuiverheid van de vijf soorten materiële lucht, wordt haar spirituele
invloed zichtbaar.’ Het ha˜ha-yoga-systeem is ervoor bedoeld om door
verschillende zithoudingen de vijf soorten lucht te beheersen die de zuivere ziel omringen — niet met het oog op materieel gewin, maar om de
minuscule ziel uit de verstrikking in de materiële sfeer te bevrijden.
De gesteldheid van de atomische ziel wordt dus in de hele vedische
literatuur erkend en wordt in de praktijk ook direct ervaren door ieder
normaal mens. Alleen een krankzinnig persoon denkt dat deze atomische
ziel de alomtegenwoordige viŠu-tattva is.
De invloed van de atomische ziel kan over een heel lichaam verspreid zijn. Volgens de MuŠaka Upaniad bevindt deze atomische ziel
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zich in het hart van ieder levend wezen en omdat de omvang van de
atomische ziel het voorstellingsvermogen van de materialistische wetenschap te boven gaat, beweren sommige wetenschappers dwaas genoeg
dat de ziel niet bestaat. De individuele atomische ziel bevindt zich beslist
samen met de Superziel in het hart, en alle energieën voor de lichaamsbewegingen komen daarom voort uit dit gedeelte van het lichaam. De
bloedlichaampjes, die zuurstof bij de longen halen, krijgen hun energie
van de ziel. Wanneer de ziel haar positie verlaat, stopt de activiteit van
het bloed, namelijk het opwekken van fusie. De medische wetenschap
aanvaardt het belang van de rode bloedlichaampjes, maar is niet in staat
om vast te stellen dat de ziel de bron van energie is. Maar de medische
wetenschap onderkent wel dat het hart de zetel is van alle energieën van
het lichaam.
Zulke atomische deeltjes van het spirituele geheel worden vergeleken met moleculen zonlicht. In het zonlicht zijn ontelbare lichtgevende
moleculen aanwezig. Op dezelfde manier zijn de afzonderlijke deeltjes
van de Allerhoogste atomische vonken van de lichtstralen van de Allerhoogste Heer. Die lichtstralen worden prabh of hogere energie genoemd. Met andere woorden, of men nu de vedische kennis aanvaardt of
de moderne wetenschap, men kan het bestaan van de ziel in het lichaam
niet ontkennen en de wetenschap van de ziel wordt in de Bhagavad-g…t
uitvoerig beschreven door de Persoonlijkheid Gods Zelf.

tekst 18
ANTavNTa wMae deha iNaTYaSYaae¢-a" Xarqir<a" )
ANaaiXaNaae_Pa[MaeYaSYa TaSMaaÛuDYaSv >aarTa )) 18 ))

antavanta ime deh
nityasyoktƒ ar…riŠaƒ
anino ’prameyasya
tasmd yudhyasva bhrata
anta-vantaƒ — vergankelijk; ime — al deze; dehƒ — materiële lichamen; nityasya — eeuwig bestaand; uktƒ — zo wordt gezegd; ar…riŠaƒ
— van de belichaamde ziel; aninaƒ — nooit te vernietigen; aprameyasya — onmeetbaar; tasmt — daarom; yudhyasva — strijd; bhrata — o
afstammeling van Bharata.
Het materiële lichaam van het onvernietigbare, onmeetbare en
eeuwige levend wezen zal zeker vergaan. Strijd daarom, o afstammeling van Bharata.
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Commentaar: Het materiële lichaam is van nature vergankelijk. Het kan
onmiddellijk vergaan of na honderd jaar; het is alleen een kwestie van
tijd. Men kan het onmogelijk voor onbepaalde tijd instandhouden. Maar
de ziel is zo klein dat een vijand haar zelfs niet kan zien, laat staan doden.
In het vorige vers werd al gezegd dat de ziel zo klein is dat niemand enig
idee heeft hoe ze gemeten moet worden. Er is dus in geen enkel opzicht
reden tot klagen, omdat het levend wezen op zich niet gedood kan worden; evenmin kan het materiële lichaam voor welke tijdsduur dan ook
worden gered of voor altijd worden beschermd. Het minuscule deeltje
van het spirituele geheel krijgt dit materiële lichaam door zijn activiteiten
en daarom doet men er goed aan zijn voordeel te doen met het naleven
van religieuze principes. In de Vednta-s™tra’s wordt het levend wezen
beschreven als licht, omdat het een integrerend deeltje is van het allerhoogste licht. Zoals het zonlicht het hele universum instandhoudt, zo
houdt het licht van de ziel dit materiële lichaam in stand. Zodra de ziel
uit dit materiële lichaam is, begint het lichaam te ontbinden; het is dus de
ziel die het lichaam instandhoudt. Het lichaam zelf is onbelangrijk. Arjuna
kreeg de raad om te vechten en het doel van religie niet op te offeren voor
materiële, lichamelijke overwegingen.

tekst 19
Ya WNa& veita hNTaar& YaêENa& MaNYaTae hTaMa( )
o>aaE TaaE Na ivJaaNaqTaae NaaYa& hiNTa Na hNYaTae )) 19 ))

ya enaˆ vetti hantraˆ
ya cainaˆ manyate hatam
ubhau tau na vijn…to
nyaˆ hanti na hanyate
yaƒ — iedereen die; enam — deze; vetti — weet; hantram — de doder;
yaƒ — iedereen die; ca — ook; enam — deze; manyate — denkt; hatam
— gedood; ubhau — allebei; tau — zij; na — nooit; vijn…taƒ — hebben kennis; na — nooit; ayam — deze; hanti — doodt; na — evenmin;
hanyate — wordt gedood.
Noch degene die denkt dat het levend wezen kan doden, noch degene die denkt dat het gedood kan worden, bezit kennis, want het
zelf doodt niet en kan niet worden gedood.

Commentaar: Wanneer een belichaamd levend wezen door dodelijke
wapens wordt getroffen, dan moet men begrijpen dat het levend wezen
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in het lichaam niet gedood wordt. De ziel is zo klein dat het onmogelijk
is om haar met welk wapen dan ook te doden, zoals duidelijk zal worden
in de volgende verzen. Ook vanwege haar spirituele aard kan het levend
wezen niet worden gedood. Dat wat gedood wordt of wat verondersteld
wordt te worden gedood, is enkel het lichaam. Maar dit betekent niet dat
het doden van het lichaam wordt aangemoedigd. Het vedische voorschrift
is m hiˆsyt sarv bh™tni: gebruik nooit geweld tegen wie dan ook.
Het besef dat het levend wezen niet wordt gedood, moedigt ook het slachten van dieren niet aan. Zonder toestemming het lichaam van wie dan ook
doden is weerzinwekkend en strafbaar, zowel volgens de wetten van de
staat als volgens die van de Heer. Maar Arjuna wordt wegens religieuze
principes betrokken in het doden en niet zomaar uit grilligheid.

tekst 20
Na JaaYaTae iMa]YaTae va k-daicNa(

NaaYa& >aUTva >aivTaa va Na >aUYa" )

AJaae iNaTYa" XaaìTaae_Ya& Paura<aae
Na hNYaTae hNYaMaaNae Xarqre )) 20 ))

na jyate mriyate v kadcin
nyaˆ bh™tv bhavit v na bh™yaƒ
ajo nityaƒ vato ’yaˆ purŠo
na hanyate hanyamne ar…re
na — nooit; jyate — wordt geboren; mriyate — sterft; v — evenmin;
kadcit — wanneer dan ook (verleden, heden of toekomst); na — nooit;
ayam — deze; bh™tv — na ontstaan te zijn; bhavit — zal onstaan; v
— of; na — niet; bh™yaƒ — of ontstaat opnieuw; ajaƒ — ongeboren;
nityaƒ — eeuwig; vataƒ — permanent; ayam — deze; purŠaƒ — de
oudste; na — nooit; hanyate — wordt gedood; hanyamne — is gedood;
ar…re — het lichaam.
Voor de ziel bestaat er op geen enkel tijdstip geboorte of dood.
Ze is niet ontstaan, ze ontstaat niet en ze zal niet ontstaan. Ze is
ongeboren, eeuwig, oorspronkelijk en permanent. Ze wordt niet
gedood wanneer het lichaam wordt gedood.

Commentaar: Kwalitatief gezien is het afzonderlijke en atomisch kleine
deeltje van de Allerhoogste Ziel één met de Allerhoogste. Het ondergaat
geen veranderingen zoals het lichaam. De ziel wordt soms de bestendige
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of k™˜a-stha genoemd. Het lichaam is onderhevig aan zes verschillende
transformaties: het wordt geboren uit de baarmoeder van het moederlichaam, groeit, blijft enige tijd, produceert enkele bijverschijnselen, verzwakt geleidelijk aan en verdwijnt uiteindelijk in de vergetelheid. De ziel
daarentegen is niet onderhevig aan zulke veranderingen. De ziel wordt
niet geboren, maar omdat ze een materieel lichaam aanneemt, wordt het
lichaam geboren. De ziel wordt niet in een lichaam geboren en sterft ook
niet. Alles wat geboren wordt, sterft ook. Maar omdat de ziel niet geboren wordt, heeft ze geen verleden, heden of toekomst. Ze is eeuwig, oorspronkelijk en bestaat altijd; met andere woorden, er is in de geschiedenis
geen spoor van haar ontstaan te bekennen. Alleen omdat we zien dat het
lichaam geboren wordt, zoeken we naar het tijdstip van de geboorte enz.
van de ziel.
In tegenstelling tot het lichaam, wordt de ziel op geen enkel moment
oud. Een man die zogenaamd oud is, voelt zich van binnen dezelfde als
in zijn kinderjaren of toen hij een jongeman was. De veranderingen van
het lichaam hebben geen invloed op de ziel. De ziel vergaat niet als een
boom of iets anders materieels. De ziel heeft ook geen bijproducten. De
bijproducten van het lichaam, namelijk kinderen, zijn ook verschillende
individuele zielen en vanwege het lichaam verschijnen ze als de kinderen
van een bepaald persoon. Het lichaam ontwikkelt zich omdat de ziel erin
aanwezig is, maar de ziel heeft geen nakomelingen en ondergaat geen verandering; de ziel is daarom vrij van de zes veranderingen van het lichaam.
In de Ka˜ha Upaniad (1.2.18) vinden we een soortgelijke passage:
na jyate mriyate v vipacin
nyaˆ kutacin na babh™va kacit
ajo nityaƒ vato ’yaˆ purŠo
na hanyate hanyamne ar…re
De betekenis en uitleg van dit vers is dezelfde als die in de Bhagavad-g…t,
maar in dit vers wordt een specifiek woord gebruikt, namelijk ‘vipacit’,
dat ‘geleerd’ of ‘met kennis’ betekent. De ziel is vol kennis of altijd vol
bewustzijn. Het bewustzijn is dan ook hét kenmerk van de ziel. Zelfs al is
men niet in staat om de ziel in het hart te vinden — waar ze zich bevindt — dan nog kan men de aanwezigheid van de ziel eenvoudig begrijpen door de aanwezigheid van bewustzijn. Soms kunnen we de zon niet
zien omdat het bewolkt is of om een andere reden, maar het zonlicht is
altijd aanwezig en daarom zijn we ervan overtuigd dat het dag is. Zodra er
in de vroege morgen een sprankje licht aan de horizon verschijnt, kunnen
we begrijpen dat de zon er is. Op dezelfde manier kunnen we de aanwezigheid van de ziel begrijpen, doordat er in alle lichamen — zowel menselijke als dierlijke — een zekere mate van bewustzijn aanwezig is. Maar
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dit bewustzijn van de ziel is verschillend van dat van de Allerhoogste, omdat
het allerhoogste bewustzijn alle kennis omvat — van verleden, heden en
toekomst. Het is de individuele ziel die geneigd is tot vergeetachtigheid en
wanneer ze haar werkelijke natuur vergeet, krijgt ze onderricht en verlichting door de verheven lessen van KŠa. Maar KŠa is niet zoals de
vergeetachtige ziel; zou dat wel zo zijn, dan zou de filosofie van KŠa in
de Bhagavad-g…t nutteloos zijn.
Er bestaan twee soorten zielen, namelijk de minuscule ziel, die een
deeltje is (aŠu-tm), en de Superziel (vibhu-tm). Dit wordt bevestigd
in de Ka˜ha Upaniad (1.2.20):
aŠor aŠ…yn mahato mah…yn
tmsya jantor nihito guhym
tam akratuƒ payati v…ta-oko
dhtuƒ prasdn mahimnam tmanaƒ
‘Zowel de Superziel [Paramtm] als de atomische ziel [j…vtm] bevindt
zich in dezelfde boom van het lichaam, in hetzelfde hart van het levend
wezen; alleen degene die vrij is geraakt van alle materiële verlangens
en verdriet, kan door de genade van de Allerhoogste de glorie van de
ziel begrijpen.’ KŠa is ook de oorsprong van de Superziel (dit zal in de
volgende hoofdstukken worden uitgelegd) en Arjuna is de atomische ziel
die zijn werkelijke natuur vergeten is; daarom moet hij door KŠa of door
Zijn bonafide vertegenwoordiger (de spiritueel leraar) worden verlicht.

tekst 21
vedaivNaaiXaNa& iNaTYa& Ya WNaMaJaMaVYaYaMa( )
k-Qa& Sa Pauåz" PaaQaR k&- gaaTaYaiTa hiNTa k-Ma( )) 21 ))

vedvininaˆ nityaˆ
ya enam ajam avyayam
kathaˆ sa puruaƒ prtha
kaˆ ghtayati hanti kam
veda — weet; avininam — onvernietigbaar; nityam — altijd bestaand;
yaƒ — iemand die; enam — deze (ziel); ajam — ongeboren; avyayam —
gelijk blijvend; katham — hoe; saƒ — die; puruaƒ — persoon; prtha
— o Prtha (Arjuna); kam — aan wie; ghtayati — veroorzaakt het toebrengen van pijn; hanti — doodt; kam — wie.
O Prtha, hoe kan iemand die weet dat de ziel onvernietigbaar,
eeuwig, ongeboren en onveranderlijk is, een ander doden of tot
doden aanzetten?
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Commentaar: Alles heeft zijn specifieke nut en gebruik en wie gegrond
is in volledige kennis weet hoe en waar hij een bepaald ding op de juiste
manier kan toepassen. Zo heeft geweld ook zijn nut en wie kennis heeft
begrijpt hoe het moet worden toegepast. Een rechter die de doodstraf
toekent aan iemand die veroordeeld is voor moord, kan zelf niet beschuldigd worden, omdat zijn bevel tot het gebruik van geweld tegen de moordenaar in overeenstemming is met de voorschriften van de wet.
De Manu-saˆhit, het wetboek voor de mensheid, stelt dat een moordenaar ter dood veroordeeld moet worden, zodat hij in zijn volgend
leven niet hoeft te lijden voor de grote zonde die hij heeft begaan. Dat
de koning een moordenaar voor straf laat ophangen is daarom heilzaam.
Als KŠa op dezelfde manier het bevel geeft om te vechten, dan moet
men concluderen dat zulk geweld voor het allerhoogste recht is. Arjuna
moet daarom de instructie opvolgen, goed wetend dat zulk geweld tijdens het vechten voor KŠa in werkelijkheid geen geweld is, omdat de
mens, of liever de ziel, toch niet kan worden gedood. Voor toepassing
van het recht is zogenaamd geweld dus toegestaan. Een chirurgische ingreep is er niet voor bedoeld de patiënt te doden, maar juist om hem te
genezen. De strijd die Arjuna op bevel van KŠa moet aangaan wordt
met volledige kennis gestreden en daarom zijn reacties op zonden uitgesloten.

tekst 22
vaSaa&iSa Jaq<aaRiNa YaQaa ivhaYa
NavaiNa Ga*õaiTa Narae_Parai<a )
TaQaa Xarqrai<a ivhaYa Jaq<aaRNYa(

ANYaaiNa Sa&YaaiTa NavaiNa dehq )) 22 ))

vsˆsi j…rŠni yath vihya
navni ghŠti naro ’parŠi
tath ar…rŠi vihya j…rŠny
anyni saˆyti navni deh…
vsˆsi — kleren; j…rŠni — oud en versleten; yath — zoals; vihya —
opgeven; navni — nieuwe kleren; ghŠti — aanvaardt; naraƒ — een
man; aparŠi — anderen; tath — op dezelfde manier; ar…rŠi — lichamen; vihya — opgevend; j…rŠni — oud en waardeloos; anyni — verschillende; saˆyti — aanvaardt beslist; navni — nieuwe stellen; deh…
— de belichaamde.
Zoals men nieuwe kleren aantrekt en de oude opgeeft, zo aanvaardt de ziel nieuwe materiële lichamen en geeft ze de oude en
nutteloze op.
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Commentaar: Dat de atomische ziel van lichaam verandert, is een vaststaand feit. Zelfs de moderne wetenschappers, die niet in het bestaan van
de ziel geloven, maar die tegelijkertijd geen verklaring hebben voor de
energiebron in het hart, moeten aanvaarden dat het lichaam voortdurend
verandert, wat zichtbaar is in de overgangen van kinderjaren naar jeugd,
van jeugd naar adolescentie en daarna van adolescentie naar ouderdom.
Na de ouderdom is de volgende verandering dat de ziel naar een ander
lichaam wordt overgebracht. Dit werd al in een eerder vers uitgelegd (2.13).
Het overbrengen van de atomische individuele ziel naar een ander
lichaam wordt mogelijk gemaakt door de genade van de Superziel. De
Superziel vervult het verlangen van de atomische ziel zoals een vriend
de verlangens van een andere vriend vervult. In de veda’s, zowel in de
MuŠaka Upaniad als in de ®vetvatara Upaniad, worden de ziel en
de Superziel vergeleken met twee bevriende vogels die in dezelfde boom
zitten. De ene vogel (de individuele, atomische ziel) is bezig met het eten
van de vruchten van deze boom, terwijl de andere vogel (KŠa) eenvoudigweg naar Zijn vriend kijkt. Hoewel ze kwalitatief gelijk zijn, is de ene
vogel in de ban van de vruchten van de materiële boom, terwijl de andere
eenvoudig de getuige is van de activiteiten van Zijn vriend. KŠa is de
vogel die getuige is en Arjuna is de vogel die eet. Ook al zijn ze vrienden,
toch is de een de meester en de ander de dienaar. Doordat de atomische
ziel deze relatie vergeet, veroorzaakt ze haar verandering van positie van
boom naar boom of van lichaam naar lichaam. De j…va-ziel levert een felle
strijd om het bestaan in de boom van het materiële lichaam, maar zodra
ze de andere vogel als de allerhoogste spiritueel leraar aanvaardt — zoals
Arjuna deed toen hij zich vrijwillig aan KŠa overgaf voor instructies — dan
raakt de ondergeschikte vogel onmiddellijk bevrijd van alle ellende en verdriet. Zowel de MuŠaka Upaniad (3.1.2) als de ®vetvatara Upaniad
(4.7) bevestigt dit:
samne vke puruo nimagno
’n…ay ocati muhyamnaƒ
ju˜aˆ yad payaty anyam …am
asya mahimnam iti v…ta-okaƒ
‘Hoewel de twee vogels in dezelfde boom zitten, wordt de vogel die eet
en de genieter is van de vruchten van de boom volledig in beslag genomen door angst en somberheid. Maar als hij op de een of andere manier
zijn gezicht naar zijn vriend keert, namelijk de Heer, en wanneer hij Zijn
roem kent, dan raakt de lijdende vogel onmiddellijk van zijn ellende bevrijd.’ Arjuna heeft nu zijn gezicht toegekeerd naar KŠa, zijn eeuwige
vriend, en leert van Hem de Bhagavad-g…t. Door op die manier van
KŠa te horen, kan hij de allerhoogste roem van de Heer begrijpen en vrij
zijn van ellende.
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De Heer raadt Arjuna hier aan niet te treuren om de lichaamsverwisseling van zijn oude Grootvader en zijn leraar. Hij zou eerder blij moeten zijn
om hun lichamen in een rechtvaardige strijd te doden, zodat ze onmiddellijk bevrijd zouden worden van al het karma voor hun verschillende lichamelijke activiteiten. Wie zijn leven geeft op het altaar van een rechtvaardig
slagveld, wordt meteen gezuiverd van al het karma voor lichamelijke activiteiten en wordt naar een hoger bestaan bevorderd. Arjuna had daarom
geen reden tot klagen.

tekst 23
NaENa& i^NdiNTa Xañai<a NaENa& dhiTa Paavk-" )
Na cENa& ©e-dYaNTYaaPaae Na XaaezYaiTa MaaåTa" )) 23 ))

nainaˆ chindanti astrŠi
nainaˆ dahati pvakaƒ
na cainaˆ kledayanty po
na oayati mrutaƒ
na — nooit; enam — deze ziel; chindanti — kunnen aan stukken snijden;
astrŠi — wapens; na — nooit; enam — deze ziel; dahati — verbrandt;
pvakaƒ — vuur; na — nooit; ca — en; enam — deze ziel; kledayanti —
bevochtigt; paƒ — water; na — nooit; oayati — verdroogt; mrutaƒ
— wind.
De ziel kan nooit en door geen enkel wapen in stukken worden
gesneden en kan niet door vuur worden verbrand, door water worden bevochtigd of door de wind worden verdroogd.

Commentaar: Geen enkel soort wapen — zwaarden, vuurwapens, regenwapens, tornadowapens enz. — is in staat de ziel te doden. Het blijkt
dat er naast de moderne vuurwapens nog talloze andere soorten wapens
bestonden, gemaakt van aarde, water, lucht, ether enz. Zelfs de atoomwapens van de moderne tijd worden tot de vuurwapens gerekend, maar voorheen bestonden er nog andere wapens die van verschillende materiële
elementen waren gemaakt. Vuurwapens werden onschadelijk gemaakt
door waterwapens, die de moderne wetenschap nu onbekend zijn; de
moderne wetenschappers hebben evenmin kennis van tornadowapens.
Toch kan de ziel niet in stukken worden gesneden of vernietigd worden
door welke hoeveelheid wapens ook, hoe vernuftig ze technisch gezien
ook mogen zijn.
Volgens de myvd…-filosofen ontstaat de individuele ziel door onwetendheid, waarop ze door de illusionerende energie bedekt wordt.

2.24

samenvatting  van de    gŸtĀ
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Maar deze filosofen kunnen niet precies uitleggen hoe dat alles in zijn werk
gaat en evenmin is het ooit mogelijk geweest om individuele zielen uit
de oorspronkelijke Allerhoogste Ziel te snijden. Integendeel, de individuele zielen zijn eeuwige, afgescheiden deeltjes van de Allerhoogste Ziel.
Omdat ze eeuwig (santana) atomische individuele zielen zijn, zijn ze
vatbaar voor de bedekkende werking van de illusionerende energie, waardoor ze van het gezelschap van de Allerhoogste Heer afgezonderd worden. Het is zoals de vonken van een vuur wanneer ze zich buiten het vuur
bevinden; deze vonken zullen de neiging hebben uit te doven, ook al zijn
ze kwalitatief gezien één met het vuur.
In de Varha PurŠa worden de levende wezens beschreven als afgescheiden integrerende deeltjes van de Allerhoogste; dit is hun eeuwige
positie, ook volgens de Bhagavad-g…t. Dus zelfs na bevrijd te zijn van
illusie, behoudt het levend wezen een afzonderlijke identiteit, zoals blijkt
uit wat de Heer Arjuna onderwijst. Arjuna raakte bevrijd door de kennis
die hij van KŠa ontving, maar hij werd nooit één met KŠa.

tekst 24
AC^eÛae_YaMadaùae_YaMa©e-Ûae_XaaeZYa Wv c )
iNaTYa" SavRGaTa" SQaa<aurcl/ae_Ya& SaNaaTaNa" )) 24 ))

acchedyo ’yam adhyo ’yam
akledyo ’oya eva ca
nityaƒ sarva-gataƒ sthŠur
acalo ’yaˆ santanaƒ
acchedyaƒ — onbreekbaar; ayam — deze ziel; adhyaƒ — onmogelijk
te verbranden; ayam — deze ziel; akledyaƒ — onoplosbaar; aoyaƒ —
onmogelijk te verdrogen; eva — zeker; ca — en; nityaƒ — onsterfelijk;
sarva-gataƒ — overal aanwezig; sthŠuƒ — onveranderbaar; acalaƒ —
onbeweegbaar; ayam — deze ziel; santanaƒ — eeuwig dezelfde.
Deze individuele ziel is onbreekbaar, onoplosbaar en kan verbrand
noch verdroogd worden. Ze is onsterfelijk, overal aanwezig, onveranderlijk, onbeweegbaar en eeuwig dezelfde.

Commentaar: Al deze eigenschappen van de atomische ziel bewijzen
duidelijk dat de individuele ziel eeuwig een atomisch deeltje van het spirituele geheel is en dat ze eeuwig en onveranderlijk hetzelfde atoom blijft.
De theorie van het monisme kan hier heel moeilijk toegepast worden,
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omdat de individuele ziel niet verondersteld wordt een homogene eenheid te vormen met dat spirituele geheel. Na haar bevrijding van materiële
onzuiverheid zou de atoomachtige ziel er de voorkeur aan kunnen geven
om als een spirituele vonk in de lichtstralen van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods te blijven, maar de intelligente zielen gaan naar de spirituele
planeten om in het gezelschap van de Persoonlijkheid Gods te zijn.
Het woord ‘sarva-gata’ (‘overal aanwezig’) is belangrijk, omdat het een
feit is dat er overal in Gods schepping levende wezens zijn. Ze leven op
het land, in het water, in de lucht, onder de grond en zelfs in het vuur.
Het idee dat ze vernietigd worden in vuur is onhoudbaar, omdat hier
duidelijk gesteld wordt dat de ziel niet door vuur verbrand kan worden.
Ook op de zonneplaneet zijn er daarom ongetwijfeld levende wezens, die
een geschikt lichaam hebben om daar te leven. Als de zonneplaneet onbewoond is, dan heeft het woord ‘sarva-gata’ — ‘overal levend’ — geen
enkele betekenis meer.

tekst 25
AVYa¢-ae_YaMaicNTYaae_YaMaivk-aYaaeR_YaMauCYaTae )
TaSMaadev& ividTvENa& NaaNauXaaeicTauMahRiSa )) 25 ))

avyakto ’yam acintyo ’yam
avikryo ’yam ucyate
tasmd evaˆ viditvainaˆ
nnuocitum arhasi
avyaktaƒ — onzichtbaar; ayam — deze ziel; acintyaƒ — onvoorstelbaar;
ayam — deze ziel; avikryaƒ — onveranderlijk; ayam — deze ziel; ucyate
— wordt gezegd; tasmt — daarom; evam — zo; viditv — het goed
wetend; enam — deze ziel; na — niet; anuocitum — treuren; arhasi
— je moet.
Er wordt gezegd dat de ziel onzichtbaar, onvoorstelbaar en onveranderlijk is. Wanneer je dit weet, moet je niet treuren om het
lichaam.

Commentaar: Zoals al eerder is beschreven, is de ziel naar onze materiële maatstaven gemeten zo klein, dat ze zelfs door de krachtigste microscoop niet kan worden waargenomen; daarom is ze onzichtbaar. Wat
betreft het bestaan van de ziel, zonder bewijs van de ruti, de vedische
wijsheid, kan niemand haar bestaan experimenteel vaststellen. We moeten
deze waarheid aanvaarden, omdat er geen andere bron is om het bestaan
van de ziel vast te stellen, ook al is het een waarneembaar feit. Er zijn veel
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dingen die we enkel en alleen op grond van hoger gezag moeten aanvaarden. Niemand kan het bestaan van zijn vader ontkennen op basis van het
gezag van zijn moeder. Er bestaat geen andere bron om de identiteit van
de vader vast te stellen dan het gezag van de moeder. Op dezelfde manier
bestaat er geen andere mogelijkheid om de ziel te begrijpen dan door het
bestuderen van de veda’s. Met andere woorden, door experimentele, menselijke kennis kan men zich geen voorstelling maken van de ziel. De ziel
is bewustzijn en bewust; ook dat wordt in de veda’s verklaard en we moeten het aanvaarden.
In tegenstelling tot de veranderingen van het lichaam, vinden er in
de ziel geen veranderingen plaats. Omdat ze eeuwig onveranderlijk is,
blijft de ziel een atoom in vergelijking met de oneindige Allerhoogste Ziel.
De Allerhoogste Ziel is oneindig groot en de atomische ziel is oneindig
klein. Omdat de oneindig kleine ziel onveranderlijk is, kan ze nooit gelijk
worden aan de oneindig grote ziel, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods.
Dit concept van de ziel wordt in de veda’s op verschillende manieren herhaald om de bestendigheid van dit concept te benadrukken. Herhaling is
noodzakelijk, omdat we op die manier een bepaald onderwerp grondig
en zonder misvattingen kunnen begrijpen.

tekst 26
AQa cENa& iNaTYaJaaTa& iNaTYa& va MaNYaSae Ma*TaMa( )
TaQaaiPa Tv& Mahabahae NaENa& XaaeicTauMahRiSa )) 26 ))

atha cainaˆ nitya-jtaˆ
nityaˆ v manyase mtam
tathpi tvaˆ mah-bho
nainaˆ ocitum arhasi
atha — maar als; ca — en; enam — deze ziel; nitya-jtam — voortdurend geboren; nityam — voor eeuwig; v — of; manyase — je zo denkt;
mtam — dood; tath api — nog steeds; tvam — je; mah-bho — o
sterkgearmde; na — nooit; enam — over de ziel; ocitum — treuren; arhasi — moet.
Wanneer je daarentegen denkt dat de ziel [of de levenssymptomen] altijd geboren wordt en voorgoed sterft, dan heb je nog geen
reden tot treuren, o sterkgearmde.

Commentaar: Er bestaat altijd een bepaald type filosofen, nagenoeg gelijk aan de boeddhisten, die niet geloven in het afzonderlijk bestaan van
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de ziel los van het lichaam. Toen Heer KŠa de Bhagavad-g…t sprak, bestonden er ook zulke filosofen en ze stonden bekend als de lokyatika’s en
vaibhika’s. Zulke filosofen beweren dat levensverschijnselen optreden
wanneer er sprake is van een bepaalde rijpingsgraad van een materiële
samenstelling. De moderne, materiële wetenschappers en materialistische filosofen houden er dezelfde gedachten op na. Volgens hen is het
lichaam een combinatie van fysische elementen en door interactie tussen
de fysische en chemische elementen ontwikkelen zich op een gegeven
moment levensverschijnselen. De antropologie is op deze filosofie gebaseerd. Tegenwoordig hangen veel pseudo-religies, die nu in Amerika in
de mode zijn, deze filosofie en die van de nihilistische, niet-devotionele
boeddhistische scholen aan.
Zelfs al geloofde Arjuna niet in het bestaan van de ziel — zoals in de
vaibhika-filosofie — dan zou er nog geen reden tot treuren zijn. Niemand betreurt het verlies van een bepaalde massa chemicaliën en geeft er
zijn voorgeschreven plicht voor op. In de moderne wetenschap en tijdens
wetenschappelijke oorlogvoering worden zoveel tonnen chemicaliën verspild om de overwinning op de vijand te behalen.
Volgens de vaibhika-filosofie verdwijnt de ziel of de tm tegelijkertijd met het verval van het lichaam. Hoe dan ook, of Arjuna nu de
vedische conclusie aanvaardde dat er een atomische ziel bestaat of niet in
het bestaan van de ziel geloofde, in beide gevallen had hij geen reden tot
treuren. Omdat er volgens deze theorie ieder moment zoveel levende wezens uit materie voortkomen en er ieder moment zoveel van hen worden
vernietigd, is er geen enkele reden om zulke gebeurtenissen te betreuren.
Als er voor de ziel geen wedergeboorte zou bestaan, dan zou Arjuna
geen reden hebben om bang te zijn voor karmische reacties op zonden
vanwege het doden van zijn grootvader en zijn leraar. Maar tegelijkertijd
spreekt KŠa hem sarcastisch aan met mah-bhu, sterkgearmde, omdat
Hij in ieder geval de theorie van de vaibhika’s, die de vedische wijsheid
naast zich neerlegt, niet aanvaardde. Als katriya maakte Arjuna deel uit
van de vedische cultuur en daarom hoorde hij de principes van deze cultuur te blijven volgen.

tekst 27
JaaTaSYa ih Da]uvae Ma*TYauDa]uRv& JaNMa Ma*TaSYa c )
TaSMaadPairhaYaeR_QaeR Na Tv& XaaeicTauMahRiSa )) 27 ))

jtasya hi dhruvo mtyur
dhruvaˆ janma mtasya ca
tasmd aparihrye ’rthe
na tvaˆ ocitum arhasi
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jtasya — van iemand die geboren is; hi — zeker; dhruvaƒ — een feit;
mtyuƒ — de dood; dhruvam — het is ook een feit; janma — geboorte;
mtasya — van de dode; ca — en; tasmt — daarom; aparihrye — van
dat wat onvermijdelijk is; arthe — over; na — niet; tvam — jij; ocitum —
treuren; arhasi — moet.
Wie geboren is, zal zeker sterven en wordt na de dood zeker weer
geboren. Je moet daarom tijdens de onvermijdelijke vervulling
van je plicht niet treuren.

Commentaar: De activiteiten die men tijdens zijn leven verricht, bepalen de volgende geboorte. Nadat men de activiteiten voor een bepaalde
termijn heeft beëindigd, zal men sterven om geboren te worden voor een
volgende termijn. Op die manier gaat men zonder bevrijding van de ene
kringloop van geboorte en dood naar een andere. Deze kringloop van
geboorte en dood rechtvaardigt echter niet het bestaan van nodeloze
moord, slachting en oorlog. Maar geweld en oorlog zijn onvermijdelijke
factoren in het handhaven van de wet in de menselijke samenleving.
Omdat de Slag van Kuruketra volgens de wil van de Allerhoogste
plaatsvond, was hij onvermijdelijk, en het is de plicht van de katriya om
voor een goede zaak te vechten. Waarom zou Arjuna bang moeten zijn
voor of zich bedroefd moeten voelen over de dood van zijn familieleden
als hij gewoon bezig was met het vervullen van zijn plicht? Hij hoefde
geen enkele wet te overtreden waarbij hij zou worden onderworpen aan
het karma voor zondige activiteiten waar hij zo bang voor was. Door zich
aan zijn eigen plicht te onttrekken, zou hij de dood van zijn familieleden
niet kunnen afwenden, maar zelf zou hij wel degraderen door te kiezen
voor een verkeerde manier van handelen.

tekst 28
AVYa¢-adqiNa >aUTaaiNa VYa¢-MaDYaaiNa >aarTa )
AVYa¢-iNaDaNaaNYaev Ta}a k-a PairdevNaa )) 28 ))

avyaktd…ni bh™tni
vyakta-madhyni bhrata
avyakta-nidhanny eva
tatra k paridevan
avyakta-d…ni — aanvankelijk ongemanifesteerd; bh™tni — iedereen
die geschapen is; vyakta — gemanifesteerd; madhyni — in het midden;
bhrata — o afstammeling van Bharata; avyakta — ongemanifesteerd;
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nidhanni — wanneer vernietigd; eva — zo is het; tatra — daarom; k
— wat; paridevan — getreur.
Alle geschapen wezens zijn aanvankelijk ongemanifesteerd, in
hun tussentoestand zijn ze gemanifesteerd en wanneer ze worden
vernietigd zijn ze opnieuw ongemanifesteerd. Wat valt er dus te
treuren?

Commentaar: Ervan uitgaande dat er twee typen filosofen zijn, een die
wel en een die niet in het bestaan van de ziel gelooft, is er in beide gevallen geen reden tot treuren. Zij die de vedische wijsheid aanvaarden
noemen degenen die niet in het bestaan van de ziel geloven, atheïsten.
Maar stel dat we deze atheïstische theorie aanvaarden, dan nog is er geen
reden tot treuren. Afgezien van het afzonderlijk bestaan van de ziel, bevinden de materiële elementen zich vóór de schepping in een ongemanifesteerde toestand. Uit deze subtiele toestand van niet-gemanifesteerd zijn
komt het gemanifesteerde voort, net zoals ether lucht voortbrengt, vuur
water voortbrengt en aarde door water wordt gemanifesteerd.
Vanuit de aarde worden vele verschillende dingen gemanifesteerd.
Neem bijvoorbeeld een grote wolkenkrabber die vanuit de aarde gemanifesteerd wordt; op het moment dat deze wordt afgebroken, wordt het
gemanifesteerde opnieuw ongemanifesteerd en blijven uiteindelijk alleen
de atomen bestaan. De wet van behoud van energie blijft gelden, maar in
de loop van de tijd worden dingen gemanifesteerd en raken ze ongemanifesteerd, dat is het verschil. Wat valt er dan te treuren in zowel de toestand
van manifest zijn als in de toestand van niet-manifest zijn? Hoe dan ook,
zelfs in de ongemanifesteerde toestand gaat er niets verloren. Zowel aan
het begin als aan het eind blijven alle elementen ongemanifesteerd en alleen in het midden zijn ze gemanifesteerd, maar materieel gezien maakt
dat geen verschil.
En als we eenmaal de vedische conclusie aanvaarden zoals die in de
Bhagavad-g…t weergegeven wordt, namelijk dat materiële lichamen uiteindelijk vergankelijk zijn (antavanta ime dehƒ), maar dat de ziel eeuwig is (nityasyoktƒ ar…riŠaƒ), dan moeten we ons er altijd van bewust
zijn dat het lichaam net een stel kleren is, en waarom zouden we treuren
om het verwisselen van een stel kleren? Het materiële lichaam heeft in
relatie tot de eeuwige ziel geen feitelijk bestaan. Het is net zoiets als een
droom. Wanneer we dromen denken we soms dat we vliegen of dat we
als een koning op een strijdwagen zitten, maar als we wakker worden
beseffen we dat we niet vliegen en evenmin op een strijdwagen zitten. De
vedische wijsheid moedigt zelfrealisatie aan op basis van het niet-bestaan
van het materiële lichaam. Dus of men nu wel of niet in het bestaan van de
ziel gelooft, in beide gevallen is er geen reden tot treuren om het verlies
van het lichaam.
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tekst 29
AaêYaRvTPaXYaiTa k-iêdeNaMa(

AaêYaRvÜdiTa TaQaEv caNYa" )

AaêYaRvÀENaMaNYa" Xa*<aaeiTa
é[uTvaPYaeNa& ved Na cEv k-iêTa( )) 29 ))

carya-vat payati kacid enam
carya-vad vadati tathaiva cnyaƒ
carya-vac cainam anyaƒ Šoti
rutvpy enaˆ veda na caiva kacit
carya-vat — als verbazingwekkend; payati — ziet; kacit — iemand;
enam — deze ziel; carya-vat — als verbazingwekkend; vadati — spreekt
over; tath — zo; eva — zeker; ca — en; anyaƒ — een ander; carya-vat
— even verbazingwekkend; ca — en; enam — deze ziel; anyaƒ — een
andere; Šoti — hoort over; rutv — gehoord hebbend; api — zelfs;
enam — deze ziel; veda — weet; na — nooit; ca — en; eva — zeker;
kacit — iemand.
Sommigen zien dat de ziel verbazingwekkend is, sommigen beschrijven haar als verbazingwekkend en sommigen horen dat ze
verbazingwekkend is, terwijl anderen, zelfs wanneer ze over haar
gehoord hebben, helemaal niets van haar begrijpen.

Commentaar: Omdat de G…topaniad voor een groot deel gebaseerd is
op de principes van de upaniads is het niet verrassend dat deze passage
ook terug te vinden is in de Ka˜ha Upaniad (1.2.7):
ravaŠaypi bahubhir yo na labhyaƒ
Švanto ’pi bahavo yaˆ na vidyuƒ
caryo vakt kualo ’sya labdh
caryo ’sya jñt kualnui˜aƒ
Het feit dat de atomische ziel zich in het lichaam van een reusachtig dier
bevindt of in een reusachtige banyan-boom, maar daarnaast ook aanwezig is in microscopische bacteriën waarvan er zich miljoenen en miljarden
op een vierkante centimeter bevinden, is zeker zeer verbazingwekkend.
Mensen met armzalige kennis en mensen die geen ascetisch leven leiden,
kunnen de wonderen van de individuele, atomische spirituele vonk niet
begrijpen, ook al wordt ze door de meest gezaghebbende autoriteit uitgelegd, die deze kennis zelfs aan Brahm gaf, het eerste levend wezen in
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het universum. Door hun grofstoffelijke opvatting van dingen kunnen de
meeste mensen in dit tijdperk zich niet voorstellen hoe zo’n klein deeltje
zo groot en ook zo klein kan worden. Mensen beschouwen de ziel dus als
iets wonderbaarlijks, ofwel omdat ze haar wezen zien ofwel omdat dit aan
hen beschreven wordt. Begoocheld als ze zijn door de materiële energie,
zijn de mensen zo druk bezig met onderwerpen die te maken hebben met
zinsbevrediging, dat ze maar heel weinig tijd hebben om te begrijpen wie
ze zelf zijn, ook al is het een feit dat als men geen begrip van het zelf heeft,
alle activiteiten in de strijd om het bestaan uiteindelijk op een nederlaag
uitlopen. Misschien hebben ze er geen idee van dat ze aan de ziel moeten
denken om de materiële ellende op te lossen.
Sommige mensen die bereid zijn over de ziel te horen, wonen af en
toe in goed gezelschap lezingen bij, maar worden soms door onwetendheid misleid en aanvaarden dan dat de Superziel en de atomische ziel
een en dezelfde zijn en niet verschillen in grootheid. Het is heel moeilijk
om iemand te vinden die een perfect begrip heeft van de positie van de
Superziel en de atomische ziel, hun respectievelijke functies en relaties en
alle andere belangrijke en bijkomende details. En nog moeilijker is het
om iemand te vinden die werkelijk alle profijt heeft gehaald uit de kennis
van de ziel en die de positie van de ziel in al haar veelzijdigheid kan beschrijven. Maar als iemand op de een of andere manier in staat is om de
kennis van de ziel te begrijpen, dan is zijn leven volmaakt.
De eenvoudigste manier om de kennis van het zelf te begrijpen is
door de uitspraken van de Bhagavad-g…t, die gesproken werd door de
hoogste autoriteit, Heer KŠa, te aanvaarden, zonder zich door andere
theorieën te laten afleiden. Maar daarnaast is er ook een hoeveelheid ascese en opoffering vereist, hetzij in dit leven, hetzij in vorige levens, voordat men KŠa als de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods kan aanvaarden.
KŠa kan echter als zodanig worden gekend door de grondeloze genade
van de zuivere toegewijde en op geen andere manier.

tekst 30
dehq iNaTYaMavDYaae_Ya& dehe SavRSYa >aarTa )
TaSMaaTSavaRi<a >aUTaaiNa Na Tv& XaaeicTauMahRiSa )) 30 ))

deh… nityam avadhyo ’yaˆ
dehe sarvasya bhrata
tasmt sarvŠi bh™tni
na tvaˆ ocitum arhasi
deh… — de eigenaar van het materiële lichaam; nityam — eeuwig; avadhyaƒ — kan niet gedood worden; ayam — deze ziel; dehe — in het
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lichaam; sarvasya — van iedereen; bhrata — o afstammeling van Bharata;
tasmt — daarom; sarvŠi — alle; bh™tni — levende wezens (die geboren zijn); na — nooit; tvam — jij; ocitum — treuren; arhasi — moet.
O afstammeling van Bharata, degene die in het lichaam verblijft,
kan nooit worden gedood. Daarom hoef je om geen enkel levend
wezen te treuren.

Commentaar: De Heer beëindigt hier het gedeelte van kennis over de
onveranderlijke ziel. Door de onsterfelijke ziel op verschillende manieren
te beschrijven, legt KŠa vast dat de ziel onsterfelijk is en het lichaam
tijdelijk. Als katriya zou Arjuna zijn plicht daarom niet moeten verzaken
uit angst dat zijn Grootvader en zijn leraar — Bh…ma en DroŠa — in de
strijd zouden sneuvelen. Op gezag van ®r… KŠa moeten we geloven
dat er een ziel bestaat die van het lichaam verschilt, en niet dat er niet
zoiets is als de ziel of dat de levensverschijnselen optreden tijdens een
bepaalde materiële rijpingsgraad, die voortkomt uit de interacties tussen
chemicaliën. Hoewel de ziel onsterfelijk is, wordt gewelddadigheid niet
aangemoedigd, maar tijdens een oorlog, wanneer geweld daadwerkelijk
noodzakelijk is, wordt het ook niet ontmoedigd. Zo’n noodzaak tot geweld moet gerechtvaardigd zijn door de goedkeuring van de Heer en kan
niet op eigen gezag worden bepaald.

tekst 31
SvDaMaRMaiPa cave+Ya Na ivk-iMPaTauMahRiSa )
DaMYaaRiÖ YauÖaC^\eYaae_NYaT+ai}aYaSYa Na ivÛTae )) 31 ))

sva-dharmam api cvekya
na vikampitum arhasi
dharmyd dhi yuddhc chreyo ’nyat
katriyasya na vidyate
sva-dharmam — iemands voorgeschreven religieuze principes; api —
ook; ca — zeker; avekya — rekening houdend met; na — nooit; vikampitum — aarzelen; arhasi — je moet; dharmyt — voor religieuze principes; hi — zeker; yuddht — dan te strijden; reyaƒ — betere bezigheid;
anyat — alle andere; katriyasya — van de katriya; na — niet; vidyate
— bestaat.
Omdat je voorgeschreven plicht die van een katriya is, zou je
ervan doordrongen moeten zijn dat er voor jou geen betere bezigheid is dan te strijden volgens religieuze principes; er is dus geen
reden tot aarzelen.
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Commentaar: Van de vier klassen binnen het sociale bestel wordt de tweede klasse, die voor een goed bestuur moet zorgen, katriya genoemd. Kat
betekent ‘verwonden’. Wie bescherming tegen kwaad biedt, wordt een
katriya genoemd (tryate — bescherming geven). De katriya’s worden in
het bos getraind om te doden. Vroeger ging een katriya het woud in om
met het zwaard een tweegevecht aan te gaan met een tijger. Was de tijger
eenmaal gedood, dan kreeg hij de koninklijke eer gecremeerd te worden.
Dit is tot op de dag van vandaag nog steeds een gebruik van de katriyakoningen van de staat Jaipur. Katriya’s worden speciaal getraind in uitdagen en doden, omdat geweld soms noodzakelijk is voor een religieuze
zaak. Het is daarom dan ook niet de bedoeling dat katriya’s rechtstreeks
de levensorde van sannysa of van onthechting aanvaarden. In de politiek kan geweldloosheid een diplomatieke tactiek zijn, maar het is nooit
een grondbeginsel. In de religieuze wetboeken wordt gesteld:
haveu mitho ’nyonyaˆ
jighˆsanto mah…-kitaƒ
yuddhamnƒ paraˆ akty
svargaˆ ynty apar‰-mukhƒ
yajñeu paavo brahman
hanyante satataˆ dvijaiƒ
saˆsktƒ kila mantrai ca
te ’pi svargam avpnuvan
‘Wanneer een koning of katriya op het slagveld strijd levert met een vijandige koning, dan is hij gekwalificeerd om na zijn dood de hemelse
planeten te bereiken, zoals ook de brhmaŠa’s de hemelse planeten
bereiken door dieren te offeren in het offervuur.’ Vandaar dat het doden
van vijanden op het slagveld op basis van religieuze principes en het doden van dieren in het heilige offervuur beslist niet als daden van geweld
worden beschouwd, omdat iedereen baat heeft bij de religieuze principes
die ermee verbonden zijn. Het offerdier krijgt onmiddellijk een menselijke
levensvorm zonder dat het via een geleidelijk evolutionair proces van de
ene levensvorm naar de andere hoeft te gaan, en de katriya’s die op
het slagveld worden gedood, bereiken de hemelse planeten, net als de
brhmaŠa’s die offers verrichten.
Er bestaan twee soorten sva-dharma’s of specifieke plichten. Zolang
men nog niet bevrijd is, moet men, in overeenstemming met de religieuze
principes, de plichten vervullen die bij zijn bepaalde lichaam horen om
bevrijding te bereiken. Is men eenmaal bevrijd, dan is het sva-dharma,
de specifieke plicht, spiritueel en niet meer onderhevig aan een materiële
en lichamelijke levensopvatting. Binnen een lichamelijke levensopvatting zijn er verschillende plichten voor de brhmaŠa’s en de katriya’s en
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zulke plichten zijn onvermijdelijk. Ieders sva-dharma wordt door de Heer
voorgeschreven; dit zal in het vierde hoofdstuk worden verduidelijkt. Op
het lichamelijk niveau wordt sva-dharma aangeduid met varŠramadharma of de springplank voor de mens om tot spirituele bewustwording
te komen. Van menselijke samenleving is sprake vanaf het niveau van
varŠrama-dharma of de specifieke plichten overeenkomstig de specifieke hoedanigheden van de natuur die bij het lichaam horen dat men
gekre-gen heeft. Wie binnen welk type activiteiten dan ook zijn specifieke
plicht vervult in overeenstemming met de instructies van hogere autoriteiten, zal daardoor tot een hoger bestaansniveau verheven worden.

tekst 32
Yad*C^Yaa caePaPaà& SvGaRÜarMaPaav*TaMa( )
Saui%Na" +ai}aYaa" PaaQaR l/>aNTae YauÖMaqd*XaMa( )) 32 ))

yadcchay copapannaˆ
svarga-dvram apvtam
sukhinaƒ katriyƒ prtha
labhante yuddham …dam
yadcchay — vanzelf; ca — en; upapannam — aangekomen; svarga —
van de hemelse planeten; dvram — deur; apvtam — wijd open; su
khinaƒ — heel gelukkig; katriyƒ — de leden van de koninklijke orde;
prtha — o zoon van Pth; labhante — bereiken zeker; yuddham —
oorlog; …dam — zoals deze.
O Prtha, fortuinlijk zijn de katriya’s aan wie zich zulke gelegenheden om te strijden voordoen zonder dat ze daarnaar op zoek waren,
want de deuren van de hemelse planeten gaan zo voor hen open.

Commentaar: Als de allerhoogste leraar van de wereld verwerpt KŠa
het standpunt van Arjuna, die zei: ‘Ik zie geen enkel heil in dit gevecht.
Het zal alleen een eeuwig verblijf in de hel opleveren.’ Zulke beweringen
van Arjuna waren alleen te wijten aan onwetendheid. Tijdens het vervullen van zijn specifieke plicht wilde hij geweldloos worden. Dat een
katriya op het slagveld geweldloos wordt, is een filosofie van dwazen.
In de Parara-smti, de religieuze voorschriften opgesteld door de grote
wijze Parara, de vader van Vysadeva, wordt gezegd:
katriyo hi praj rakan
astra-pŠiƒ pradaŠayan
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nirjitya para-sainydi
kitiˆ dharmeŠa playet

‘De katriya heeft de plicht de burgers te beschermen tegen allerlei moeilijkheden en om die reden moet hij in de juiste gevallen geweld toepassen
om de orde te handhaven. Hij moet daarom de soldaten van vijandige
koningen verslaan en dan volgens religieuze principes over de wereld regeren.’ Alles welbeschouwd had Arjuna geen reden om zich uit de strijd
terug te trekken. Als hij zijn vijanden zou verslaan, zou hij van het koninkrijk kunnen genieten en mocht hij sneuvelen in de strijd, dan zou hij
verheven worden naar de hemelse planeten, waar de deuren wijd voor
hem openstonden. In beide gevallen was het in zijn voordeel de strijd
aan te gaan.

tekst 33
AQa cetviMaMa& DaMYa| Sa°aMa& Na k-irZYaiSa )
TaTa" SvDaMa| k-IiTa| c ihTva PaaPaMavaPSYaiSa )) 33 ))

atha cet tvam imaˆ dharmyaˆ
sa‰grmaˆ na kariyasi
tataƒ sva-dharmaˆ k…rtiˆ ca
hitv ppam avpsyasi
atha — daarom; cet — als; tvam — jij; imam — deze; dharmyam — als
een religieuze plicht; sa‰grmam — strijden; na — niet; kariyasi — verricht; tataƒ — dan; sva-dharmam — je religieuze plicht; k…rtim — reputatie; ca — en; hitv — verliezend; ppam — karmische reactie op zonden;
avpsyasi — zal verwerven.
Vervul je daarentegen je religieuze plicht om te strijden niet, dan
zul je door je plichten te verwaarlozen zeker zonden begaan en
daardoor je reputatie als strijder verliezen.

Commentaar: Arjuna was een beroemd strijder en die roem had hij verworven door met vele grote halfgoden te vechten, waaronder zelfs Heer
®iva. Nadat Arjuna Heer ®iva, die zich als jager gekleed had, bevochten
en verslagen had, was de heer voldaan en als beloning ontving Arjuna het
wapen genaamd pupata-astra. Iedereen wist dat hij een groot strijder
was. Zelfs DroŠcrya had hem zijn zegeningen gegeven en had hem een
speciaal wapen geschonken waarmee hij zelfs zijn leraar zou kunnen doden. Hij had dus van verschillende autoriteiten, waaronder zijn natuurlijke
vader, Indra, de hemelkoning, talloze militaire onderscheidingen gekre-
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/ 119

gen. Maar als hij het slagveld zou verlaten, zou hij niet alleen zijn specifieke plicht als katriya veronachtzamen, maar hij zou ook zijn roem en
reputatie verliezen en daardoor voor zichzelf een koninklijke weg naar
de hel effenen. Met andere woorden, hij zou niet naar de hel gaan door te
strijden, maar door zich uit de strijd terug te trekken.

tekst 34
Ak-IiTa| caiPa >aUTaaiNa k-QaiYaZYaiNTa Tae_VYaYaaMa( )
SaM>aaivTaSYa cak-IiTaRMaRr<aadiTairCYaTae )) 34 ))

ak…rtiˆ cpi bh™tni
kathayiyanti te ’vyaym
sambhvitasya ck…rtir
maraŠd atiricyate
ak…rtim — schande; ca — ook; api — bovendien; bh™tni — alle mensen; kathayiyanti — zullen spreken; te — over jou; avyaym — voor
altijd; sambhvitasya — voor een eerbiedwaardig man; ca — en; ak…rtiƒ
— schande; maraŠt — dan de dood; atiricyate — te boven gaan.
De mensen zullen altijd schande van je spreken en voor eerbiedwaardige personen is schande erger dan de dood.

Commentaar: Heer KŠa geeft Arjuna nu zowel als vriend als filosoof
Zijn definitieve oordeel over het feit dat Arjuna weigert te vechten. De
Heer zegt: ‘Arjuna, als je het slagveld nog voordat de strijd begint verlaat,
zullen de mensen je een lafaard noemen. En als je denkt dat de mensen
je dan mogen bespotten, maar dat jij je leven zult redden door van het
slagveld weg te vluchten, dan is Mijn advies dat je er beter aan doet in
de strijd te sneuvelen. Voor een eerbiedwaardig persoon als jij is schande
erger dan de dood. Vlucht daarom niet uit angst voor je leven; het is beter
om te sterven in de strijd. Dat zal je redden van de schande die over je zal
komen als je Mijn vriendschap misbruikt en het zal voorkomen dat je je
prestige in de samenleving verliest.’
Het eindoordeel van de Heer was dat Arjuna beter in de strijd kon
sneuvelen, dan zich terug te trekken.

tekst 35
>aYaad]<aaduParTa& Ma&SYaNTae Tva& MaharQaa" )
Yaeza& c Tv& bhuMaTaae >aUTva YaaSYaiSa l/agavMa( )) 35 ))
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bhayd raŠd uparataˆ
maˆsyante tvˆ mah-rathƒ
yeˆ ca tvaˆ bahu-mato
bh™tv ysyasi lghavam

bhayt — uit angst; raŠt — het slagveld; uparatam — verlaten; maˆsyante — ze zullen denken; tvm — jou; mah-rathƒ — de grote veldheren; yem — voor wie; ca — en; tvam — jij; bahu-mataƒ — hoge
achting hebben voor; bh™tv — geweest; ysyasi — je zult gaan; lgha
vam — verminderd respect.
De grote legeraanvoerders, die jouw naam en eer altijd hoog achtten, zullen denken dat je het slagveld enkel en alleen uit angst
hebt verlaten en zullen je daarom onbeduidend vinden.

Commentaar: Heer KŠa zet Zijn mening verder uiteen aan Arjuna:
‘Denk niet dat generaals als Duryodhana, KarŠa en andere tijdgenoten
zullen denken dat je het slagveld hebt verlaten uit mededogen voor je
broers en Grootvader. Ze zullen denken dat je bent weggegaan uit angst
voor je leven. Zo zal de hoge achting die ze voor je persoonlijkheid hebben naar de hel gaan.’

tekst 36
AvaCYavada&ê bhUNvidZYaiNTa TavaihTaa" )
iNaNdNTaSTav SaaMaQYa| TaTaae du"%Tar& Nau ik-Ma( )) 36 ))

avcya-vdˆ ca bah™n
vadiyanti tavhitƒ
nindantas tava smarthyaˆ
tato duƒkhataraˆ nu kim
avcya — beledigende; vdn — verzonnen woorden; ca — ook; bah™n
— veel; vadiyanti — zullen zeggen; tava — jouw; ahitƒ — vijanden;
nindantaƒ — verachtend; tava — jouw; smarthyam — bekwaamheid;
tataƒ — dan dat; duƒkha-taram — pijnlijker; nu — natuurlijk; kim — wat
is er.
Je vijanden zullen je met vele smalende woorden belasteren en je
bekwaamheid bespotten. Wat kan er pijnlijker voor je zijn dan dat?

Commentaar: In het begin was Heer KŠa verbaasd over Arjuna’s ongepast pleidooi voor mededogen en Hij beschreef zulk mededogen als
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passend bij niet-šrya’s. Nu heeft Hij Zijn uitspraken tegen het zogenaamde
mededogen van Arjuna uitvoerig bewezen.

tekst 37
hTaae va Pa[aPSYaiSa SvGa| iJaTva va >aae+YaSae MahqMa( )
TaSMaaduitaï k-aENTaeYa YauÖaYa k*-TaiNaêYa" )) 37 ))

hato v prpsyasi svargaˆ
jitv v bhokyase mah…m
tasmd utti˜ha kaunteya
yuddhya kta-nicayaƒ
hataƒ — gedood; v — of; prpsyasi — je bereikt; svargam — het hemelse koninkrijk; jitv — door te overwinnen; v — of; bhokyase — je geniet; mah…m — de wereld; tasmt — daarom; utti˜ha — sta op; kaunteya
— o zoon van Kunt…; yuddhya — om te strijden; kta — vastberaden;
nicayaƒ — met zekerheid.
O zoon van Kunt…, óf je wordt op het slagveld gedood en je bereikt
de hemelse planeten, óf je wint de strijd en geniet van je koninkrijk hier op aarde. Wees daarom vastberaden en sta op en strijd.

Commentaar: Hoewel de overwinning voor Arjuna’s zijde niet zeker was,
moest Arjuna toch vechten, want zelfs als hij daar zou sneuvelen, dan zou
hij naar de hemelse planeten verheven worden.

tekst 38
Sau%du"%e SaMae k*-Tva l/a>aal/a>aaE JaYaaJaYaaE )
TaTaae YauÖaYa YauJYaSv NaEv& PaaPaMavaPSYaiSa )) 38 ))

sukha-duƒkhe same ktv
lbhlbhau jayjayau
tato yuddhya yujyasva
naivaˆ ppam avpsyasi
sukha — vreugde; duƒkhe — en verdriet; same — in gelijkmoedigheid;
ktv — door zo te doen; lbha-albhau — zowel winst als verlies;
jaya-ajayau — zowel overwinning als nederlaag; tataƒ — daarna; yuddhya — om het strijden zelf; yujyasva — verricht (strijd); na — nooit;
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evam — zo; ppam — karmische reacties op zonden; avpsyasi — je zult
verwerven.
Strijd om het strijden zelf, zonder te denken aan geluk of verdriet,
winst of verlies, overwinning of nederlaag; wanneer je zo handelt,
zul je nooit tot zonde vervallen.

Commentaar: Heer KŠa zegt nu onomwonden dat Arjuna moet vechten om het vechten zelf, omdat Hij deze strijd verlangt. Bij KŠa-bewuste
activiteiten zijn geluk of ellende, winst of verlies, overwinning of nederlaag niet belangrijk. Transcendentaal bewustzijn houdt in dat alles voor
KŠa moet worden gedaan; op die manier is er geen karma voor materiële activiteiten. Wie voor zijn eigen zinsbevrediging handelt, of het nu in
goedheid is of in hartstocht, is onderhevig aan goed of slecht karma. Maar
wie zich volledig heeft overgegeven aan KŠa-bewuste activiteiten, heeft
tegenover niemand nog verplichtingen en is niemand iets verschuldigd,
zoals dat normaal wel het geval is. Er wordt gezegd:
devari-bh™tpta-nŠˆ pitŠˆ
na ki‰karo nyam Š… ca rjan
sarvtman yaƒ araŠaˆ araŠyaˆ
gato mukundaˆ parihtya kartam
‘Wie zich volledig heeft overgegeven aan KŠa, Mukunda, en alle andere plichten heeft opgegeven, heeft geen schulden meer en hoeft zich
tegenover niemand verplicht te voelen — niet tegenover de halfgoden,
de wijzen, de mensen in het algemeen, de familieleden, de mensheid of
tegenover de voorouders.’ (Bhg. 11.5.41) Dat is de indirecte aanwijzing
die KŠa Arjuna in dit vers geeft en in de volgende verzen zal dit nog
duidelijker worden uitgelegd.

tekst 39
Wza Tae_i>aihTaa Saa&:Yae buiÖYaaeRGae iTvMaa& Xa**<au )
buÖya Yau¢-ae YaYaa PaaQaR k-MaRbNDa& Pa[haSYaiSa )) 39 ))

e te ’bhihit s‰khye
buddhir yoge tv imˆ Šu
buddhy yukto yay prtha
karma-bandhaˆ prahsyasi
e — dit alles; te — aan jou; abhihit — beschreven; s‰khye — volgens
analytische filosofie; buddhiƒ — intelligentie; yoge — als activiteit die niet
resultaatgericht is; tu — maar; imm — dit; Šu — luister; buddhy —
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door intelligentie; yuktaƒ — verbonden; yay — waardoor; prtha — o
zoon van Pth; karma-bandham — gebondenheid door karma; prahs
yasi — je kunt bevrijd worden van.
Tot dusver heb Ik je deze kennis op analytische wijze uitgelegd;
luister nu hoe Ik haar omschrijf met betrekking tot het verrichten van activiteiten die geen karma opleveren. O zoon van Pth,
handel je volgens deze kennis, dan kun je jezelf bevrijden van de
gebondenheid die veroorzaakt wordt door activiteiten.

Commentaar: Volgens de Nirukti, het vedisch woordenboek, betekent
sa‰khy dat wat dingen gedetailleerd beschrijft en s‰khya verwijst naar
die filosofie die de ware natuur van de ziel beschrijft. En yoga heeft betrekking op het beheersen van de zintuigen.
Arjuna’s idee om niet te vechten was gebaseerd op zinsbevrediging.
Hij vergat wat zijn belangrijkste plicht was en wilde stoppen met vechten,
omdat hij dacht dat hij gelukkiger zou worden door zijn familieleden en
verwanten niet te doden, dan door te genieten van het koninkrijk na de
overwinning op zijn neven en broers, de zonen van Dhtar˜ra. Deze
twee gedachtegangen waren gebaseerd op zinsbevrediging. Zowel het
geluk verkregen door hen te verslaan als het geluk verkregen door hen
levend en wel te zien, is gebaseerd op persoonlijke zinsbevrediging,
waarbij zelfs wijsheid en plicht opgeofferd worden. KŠa wilde Arjuna
daarom uitleggen dat het doden van het lichaam van zijn Grootvader niet
betekende dat de ziel zelf gedood werd en Hij legde uit dat alle individuele personen, de Heer Zelf inbegrepen, eeuwige individuen zijn; in
het verleden waren ze individuen, in het heden zijn ze individuen en in de
toekomst zullen ze individuen blijven, omdat we allemaal eeuwig individuele zielen zijn. We veranderen eenvoudig ons lichamelijk kostuum op
verschillende manieren, maar eigenlijk houden we onze individualiteit
zelfs nadat we bevrijd zijn van de gebondenheid in het materiële kostuum. Heer KŠa heeft de analytische studie van ziel en lichaam heel
treffend uitgelegd en deze kennis die de ziel en het lichaam vanuit verschillende standpunten beschrijft, wordt hier, uitgaande van het Niruktiwoordenboek, aangeduid met s‰khya.
Deze s‰khya heeft niets te maken met de s‰khya-filosofie van de
atheïstische Kapila. Ver vóór de s‰khya van de bedrieger Kapila werd
de s‰khya-filosofie al door de werkelijke Heer Kapila, de incarnatie van
Heer KŠa, uiteengezet in het ®r…mad-Bhgavatam, toen Hij deze aan
Zijn moeder Devah™ti uitlegde. Hij legt duidelijk uit dat de purua of de
Allerhoogste Heer actief is en dat Hij creëert door Zijn blik over de prakti
te laten gaan. Dit wordt in de veda’s en ook in de G…t aanvaard. De
beschrijving in de veda’s geeft aan dat de Heer Zijn blik over de prakti,
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de materiële natuur, laat gaan en haar zwanger maakt met atomische
individuele zielen. Al deze individuele zielen werken in de materiële
wereld voor zinsbevrediging en omdat ze in de ban van de materiële
energie zijn, denken ze dat ze genieters zijn. Deze mentaliteit wordt tot op
het laatste punt van bevrijding voortgesleept wanneer het levend wezen
één wil worden met de Heer. Dit is de laatste valstrik van my, de illusie
van zinsbevrediging. Pas na vele, vele levens van zulke activiteiten van
zinsbevrediging geeft een grote ziel zich over aan Vsudeva, Heer KŠa,
waarmee de zoektocht naar de uiteindelijke waarheid volbracht is.
Arjuna heeft KŠa al als zijn spiritueel leraar aanvaard door zich aan
Hem over te geven: iyas te ’haˆ dhi mˆ tvˆ prapannam. KŠa zal
hem nu dus de werking uitleggen van buddhi-yoga of karma-yoga, of met
andere woorden, het beoefenen van devotionele dienst die alleen bedoeld is voor de zinsbevrediging van de Heer. Deze buddhi-yoga wordt in
hoofdstuk tien, tekst tien, duidelijk uitgelegd als een rechtstreeks contact
met de Heer, die in ieders hart aanwezig is als Paramtm. Maar zonder
devotionele dienst kan zulk nauw contact niet bestaan. Wie vastberaden
bezig is met devotionele of transcendentale liefdedienst aan de Heer, of,
anders gezegd, met KŠa-bewustzijn, bereikt door de speciale genade van
de Heer dit niveau van buddhi-yoga. De Heer zegt daarom dat Hij alleen
zuivere kennis van devotie schenkt aan hen die altijd uit transcendentale
liefde devotionele dienst verrichten. Op die manier kan de toegewijde Hem
gemakkelijk bereiken in het eeuwig koninkrijk van God, dat vol geluk is.
De buddhi-yoga, die in dit vers wordt genoemd, is dus devotionele
dienst aan de Heer en het woord ‘s‰khya’, dat ook genoemd wordt,
heeft niets te maken met de atheïstische s‰khya-yoga die verkondigd
werd door de bedrieger die zich voor de ware Kapila uitgaf. Het is dus
een misverstand als men denkt dat de s‰khya-yoga waarvan hier sprake
is iets te maken zou hebben met de atheïstische s‰khya. Deze filosofie
had destijds niet de minste invloed en evenmin zou Heer KŠa er iets
om hebben gegeven om zulke goddeloze filosofische speculaties te vermelden. Echte s‰khya-filosofie wordt in het ®r…mad-Bhgavatam beschreven door Heer Kapila, maar zelfs die s‰khya heeft niets te maken
met het onderwerp dat hier behandeld wordt. S‰khya betekent hier de
analytische beschrijving van lichaam en ziel. Heer KŠa heeft alleen een
analytische beschrijving van de ziel gegeven om Arjuna tot het punt van
buddhi-yoga of bhakti-yoga te brengen. De s‰khya van Heer KŠa en
de s‰khya van Heer Kapila, zoals die in het Bhgavatam beschreven
wordt, zijn daarom een en dezelfde. Ze zijn niets dan bhakti-yoga. Heer
KŠa zegt daarom dat alleen minder intelligente mensen een onderscheid
maken tussen s‰khya-yoga en bhakti-yoga (s‰khya-yogau pthag blƒ
pravadanti na paŠitƒ). Natuurlijk heeft de atheïstische s‰khya-yoga
niets te maken met bhakti-yoga, maar toch beweren minder intelligente
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mensen dat er in de Bhagavad-g…t naar de atheïstische s‰khya-yoga
wordt verwezen.
Men moet daarom begrijpen dat buddhi-yoga betekent: werken in
KŠa-bewustzijn in het volledige geluk en de volledige kennis van devotionele dienst. Wie alleen werkt om de Heer tevreden te stellen, hoe
moeilijk zulk werk ook is, werkt in overeenstemming met de principes
van buddhi-yoga en zal altijd transcendentaal gelukkig zijn. Door zulke
transcendentale bezigheden krijgt men door de genade van de Heer
vanzelf een transcendentaal inzicht dat volledig is en op die manier is iemands bevrijding op zichzelf compleet, zonder dat hij daarbuiten moeite
hoeft te doen om kennis te vergaren. Er bestaat een groot verschil tussen
KŠa-bewuste activiteiten en activiteiten die gericht zijn op zinsbevrediging in termen van een gelukkig gezinsleven en materieel geluk. Buddhiyoga is daarom de transcendentale kwaliteit van de activiteiten die we
verrichten.

tekst 40
Naehai>a§-MaNaaXaae_iSTa Pa[TYavaYaae Na ivÛTae )
SvLPaMaPYaSYa DaMaRSYa }aaYaTae MahTaae >aYaaTa( )) 40 ))

nehbhikrama-no ’sti
pratyavyo na vidyate
sv-alpam apy asya dharmasya
tryate mahato bhayt
na — er is niet; iha — in deze yoga; abhikrama — tijdens het streven;
naƒ — verlies; asti — er is; pratyavyaƒ — vermindering; na — nooit;
vidyate — er is; su-alpam — een klein beetje; api — hoewel; asya — van
deze; dharmasya — bezigheid; tryate — bevrijdt; mahataƒ — van heel
groot; bhayt — gevaar.
Dit streven kent geen verlies noch vermindering en een kleine
vooruitgang op dit pad kan iemand voor het grootste gevaar behoeden.

Commentaar: Actief zijn in KŠa-bewustzijn of druk bezig zijn voor het
plezier van KŠa zonder er enige zinsbevrediging voor terug te verwachten, is activiteit van de hoogste transcendentale kwaliteit. Wie zelfs maar
een klein begin maakt met zulke activiteit, zal geen belemmering tegenkomen en dat kleine begin kan nooit verloren gaan. Op het materiële vlak
moeten alle activiteiten die eenmaal begonnen zijn, afgemaakt worden,
anders lopen ze op niets uit. Maar in KŠa-bewustzijn heeft elke activiteit
waaraan men begint een blijvend effect, ook al is ze onvoltooid. Wie zulke
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activiteiten verricht, verliest dus niets, ook al is zijn activiteit in KŠabewustzijn onvolledig. Als men één procent heeft gedaan in KŠa-bewustzijn, dan heeft dat een blijvend effect, zodat het volgende begin vanaf
twee procent zal zijn, maar bij materiële activiteiten is er geen sprake van
winst als ze niet voor honderd procent voltooid worden. Ajmila had zijn
plicht voor een bepaald percentage in KŠa-bewustzijn volbracht, maar
door de genade van de Heer was zijn eindresultaat honderd procent. In
verband hiermee is er een mooi vers in het ®r…mad-Bhgavatam (1.5.17):
tyaktv sva-dharmaˆ caraŠmbujaˆ harer
bhajann apakvo ’tha patet tato yadi
yatra kva vbhadram abh™d amuya kiˆ
ko vrtha pto ’bhajatˆ sva-dharmataƒ
‘Als iemand zijn voorgeschreven activiteiten opgeeft en handelt in KŠabewustzijn, maar dan ten val komt doordat hij zijn werk niet voltooid
heeft, wat heeft hij dan verloren? En wat wint men als men zijn materiële
werkzaamheden perfect uitvoert?’ Of zoals de christenen zeggen: ‘Wat baat
het de mens zo hij de hele wereld wint, maar schade lijdt aan zijn eeuwige
ziel?’
Materiële activiteiten en hun resultaten eindigen samen met het
lichaam. Maar activiteiten in KŠa-bewustzijn brengen iemand opnieuw
tot KŠa-bewustzijn, zelfs na het verlies van het lichaam. In ieder geval
is het zeker dat men een goede kans heeft om in een volgend leven als
mens geboren te worden. Zo’n geboorte kan plaatsvinden in een familie
van zeer beschaafde brhmaŠa’s of in een rijke aristocratische familie en
geeft iemand de kans om verder vooruitgang te maken. Dat is de unieke
aard van activiteiten in KŠa-bewustzijn.

tekst 41
VYavSaaYaaiTMak-a buiÖreke-h ku-åNaNdNa )
bhuXaa%a ùNaNTaaê buÖYaae_VYavSaaiYaNaaMa( )) 41 ))

vyavasytmik buddhir
ekeha kuru-nandana
bahu-kh hy anant ca
buddhayo ’vyavasyinm
vyavasya-tmik — vastberaden in KŠa-bewustzijn; buddhiƒ —intelligentie; ek — maar één; iha — in deze wereld; kuru-nandana — o geliefd kind van de Kuru’s; bahu-khƒ — verschillende takken hebbend;
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hi — zeker; anantƒ — oneindig; ca — ook; buddhayaƒ — intelligentie;
avyavasyinm — van hen die zich niet in KŠa-bewustzijn bevinden.
Zij die zich op dit pad bevinden zijn vastberaden en richten zich
op één doel. Maar de intelligentie van hen die aarzelen, O geliefd
kind van de Kuru’s, is wijdvertakt.

Commentaar: De vaste overtuiging dat men door KŠa-bewustzijn verheven zal worden tot de hoogste volmaaktheid van het leven wordt vyavasytmik-intelligentie genoemd. In het Caitanya-caritmta (Madhya
22.62) staat:
‘raddh’-abde —– vivsa kahe sudha nicaya
kŠe bhakti kaile sarva-karma kta haya
Geloof betekent een onwankelbaar vertrouwen hebben in iets verhevens.
Wie zijn plichten in KŠa-bewustzijn vervuld, hoeft zich niet meer bezig
te houden met de verplichtingen van de materiële wereld wat betreft familietradities, samenleving of nationaliteit. Het karma voor goede en slechte daden zorgt ervoor dat men zich met resultaatgerichte activiteiten
bezighoudt. Wie KŠa-bewust is, hoeft zich niet langer in te zetten voor
de goede resultaten van zijn activiteiten. Wanneer men verankerd is in
KŠa-bewustzijn, bevinden alle activiteiten zich op het absolute niveau,
omdat ze niet langer onderworpen zijn aan dualiteiten zoals goed en
kwaad. De hoogste volmaaktheid in KŠa-bewustzijn is onthechting van
de materialistische levensopvatting. Deze toestand wordt vanzelf bereikt
door vooruitgang te maken in KŠa-bewustzijn.
De vastberadenheid van een persoon in KŠa-bewustzijn is gebaseerd op kennis. Vsudevaƒ sarvam iti sa mahtm su-durlabhaƒ: een
KŠa-bewust persoon is die zeldzame, goede ziel die de perfecte kennis
heeft dat Vsudeva, KŠa, de wortel van alle gemanifesteerde oorzaken
is. Zoals men door water op de wortels van een boom te gieten vanzelf
ook de bladeren en de takken van water voorziet, zo kan men door KŠabewust te handelen de grootste dienst bewijzen aan iedereen, namelijk
aan zichzelf, familie, samenleving, land, mensheid enz. Als KŠa tevreden is met onze activiteiten, dan zal iedereen tevreden zijn.
Devotionele dienst in KŠa-bewustzijn kan het best beoefend worden onder de bekwame begeleiding van een spiritueel leraar die een
bonafide vertegenwoordiger is van KŠa en die de aard van de student
kent en hem in zijn KŠa-bewuste activiteiten kan begeleiden. Om vertrouwd te raken met het KŠa-bewustzijn is het noodzakelijk standvastig
te werk te gaan, de vertegenwoordiger van KŠa te gehoorzamen en de
instructie van een bonafide spiritueel leraar te aanvaarden als het doel van
het leven. In zijn beroemde gebeden aan de spiritueel leraar geeft ®r…la
Vivantha Cakravart… µhkura ons de volgende instructie:
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yasya prasdd bhagavat-prasdo
yasyprasdn na gatiƒ kuto ’pi
dhyyan stuvaˆs tasya yaas tri-sandhyaˆ
vande guroƒ r…-caraŠravindam

‘Door de spiritueel leraar tevreden te stellen, wordt ook de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods tevredengesteld. Maar als men de spiritueel leraar
niet tevredenstelt, dan is het onmogelijk om op het niveau van KŠabewustzijn te komen. Daarom moet ik drie keer per dag op mijn spiritueel
leraar mediteren en voor zijn genade bidden en moet ik mijn spiritueel
leraar mijn respectvolle eerbetuigingen brengen.’
Het hele proces hangt echter af van de volmaakte kennis dat de ziel
een bestaan heeft los van de lichamelijke levensopvatting — niet alleen
theoretisch, maar ook praktisch, wanneer er geen kans meer bestaat op
zinsbevrediging die tot uiting komt in resultaatgerichte activiteiten. Wie
niet vastberaden van geest is, zal door verschillende soorten resultaatgerichte activiteiten worden afgeleid.

tekst 42 – 43
YaaiMaMaa& PauiZPaTaa& vac& Pa[vdNTYaivPaiêTa" )
vedvadrTaa" PaaQaR NaaNYadSTaqiTa vaidNa" )) 42 ))
k-aMaaTMaaNa" SvGaRPara JaNMak-MaRf-l/Pa[daMa( )
i§-YaaivXaezbhul/a& >aaeGaEìYaRGaiTa& Pa[iTa )) 43 ))

ym imˆ pupitˆ vcaˆ
pravadanty avipacitaƒ
veda-vda-ratƒ prtha
nnyad ast…ti vdinaƒ
kmtmnaƒ svarga-par
janma-karma-phala-pradm
kriy-viea-bahulˆ
bhogaivarya-gatiˆ prati
ym imm — al deze; pupitm — bloemrijke; vcam — woorden; pravadanti — zeggen; avipacitaƒ — mensen met weinig kennis; veda-vdaratƒ — zogenaamde volgelingen van de veda’s; prtha — o zoon van
Pth; na — nooit; anyat — iets anders; asti — er is; iti — zo; vdinaƒ —
de pleiters; kma-tmnaƒ — verlangend naar zinsbevrediging; svargaparƒ — erop gericht de hemelse planeten te bereiken; janma-karma-
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phala-pradm — goede geboorte en andere vruchtdragende resultaten tot
gevolg hebbend; kriy-viea — gewichtige ceremonies; bahulm —
ver-schillende; bhoga — in zinnelijk genot; aivarya — en weelde; gatim— vooruitgang; prati — naar.
Mensen met weinig kennis zijn zeer gehecht aan de bloemrijke
taal van de veda’s, die verschillende soorten resultaatgerichte activiteiten aanraden om bevorderd te worden naar de hemelse planeten voor een aanzienlijke geboorte, macht enzovoort. Omdat ze
naar zinsbevrediging en een weelderig leven verlangen, beweren
ze dat er daarbuiten niets anders bestaat.

Commentaar: Mensen zijn in het algemeen niet bijzonder intelligent en
door onwetendheid zijn ze zeer gehecht aan de resultaatgerichte activiteiten die in het karma-kŠa-gedeelte van de veda’s worden aanbevolen.
Ze willen niets liever dan ideeën opdoen voor zinsbevrediging om van
het leven in de hemel te genieten, waar wijn en vrouwen beschikbaar zijn
en waar materiële weelde heel gewoon is. In de veda’s worden vele offers aanbevolen, vooral de jyoti˜oma-offers om naar de hemelse planeten
te worden bevorderd. Er wordt feitelijk gezegd dat iedereen die naar de
hemelse planeten bevorderd wil worden, deze offers moet verrichten en
mensen met armzalige kennis denken dat dit de hele bedoeling van de
vedische wijsheid is. Voor zulke onervaren personen is het heel moeilijk
om vastberaden te zijn in KŠa-bewuste activiteiten. Zoals dwazen aangetrokken zijn tot de bloemen van giftige bomen zonder te weten wat het
gevolg van die aantrekking is, zo worden onwetende mensen aangetrokken door zulke hemelse weelde en de zinsbevrediging die daarbij hoort.
In het karma-kŠa-gedeelte van de veda’s staat: apma somam
amt abh™ma en akayyaˆ ha vai cturmsya-yjinaƒ suktaˆ bhavati. Met andere woorden, zij die zich houden aan de periode van vier
maanden ascese, zijn gekwalificeerd om de soma-rasa-drank te drinken,
waardoor iemand onsterfelijk wordt en voor altijd gelukkig. Zelfs op deze
aarde zijn er enkelen die hevig naar soma-rasa verlangen om sterk en
gezond te worden en zo van verschillende vormen van zinsbevrediging
te genieten. Zulke personen geloven niet in bevrijding van materiële gebondenheid en zijn zeer gehecht aan de pompeuze ceremonies van de
vedische rituelen. Over het algemeen zijn ze sensueel en willen ze niets
anders dan de hemelse genietingen van het leven. Er bestaan lusthoven
die Nandana-knana worden genoemd, waar er volop gelegenheid is om
met mooie, engelachtige vrouwen om te gaan en waar een overvloedige
hoeveelheid soma-rasa-wijn voorhanden is. Zulk lichamelijk genot is zeker sensueel. Er zijn personen die alleen maar aangetrokken zijn tot zulk
materieel en tijdelijk geluk als heersers van de materiële wereld.
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tekst 44
>aaeGaEìYaRPa[Sa¢-aNaa& TaYaaPaôTaceTaSaaMa( )
VYavSaaYaaiTMak-a buiÖ" SaMaaDaaE Na ivDaqYaTae )) 44 ))

bhogaivarya-prasaktnˆ
taypahta-cetasm
vyavasytmik buddhiƒ
samdhau na vidh…yate
bhoga — aan materieel genot; aivarya — en weelde; prasaktnm —
voor zij die gehecht zijn; tay — door zulke dingen; apahta-cetasm
— verward in de geest; vyavasya-tmik — gegrond in vastberadenheid; buddhiƒ — devotionele dienst aan de Heer; samdhau — in de
beheerste geest; na — nooit; vidh…yate — vindt plaats.
Zij die te gehecht zijn aan zinsbevrediging en materiële rijkdommen en die verward raken door zulke dingen, zullen in hun geest
niet de vastberaden overtuiging ontwikkelen om de Allerhoogste
Heer toegewijd te dienen.

Commentaar: Samdhi betekent ‘onverstoorbare geest.’ Het vedisch
woordenboek, de Nirukti, zegt: samyag dh…yate ’sminn tma-tattvaythtmyam — ‘Wanneer de geest verankerd is in het begrip van het zelf,
wordt gezegd dat hij in samdhi is.’ Personen die geïnteresseerd zijn in
materiële zinsbevrediging en die door zulke tijdelijke dingen verward
raken, zullen nooit samdhi bereiken. Door de werking van de materiële
energie zijn ze min of meer gedoemd te falen.

tekst 45
}aEGau<YaivzYaa veda iNañEGau<Yaae >avaJauRNa )
iNaÜRNÜae iNaTYaSatvSQaae iNaYaaeRGa+aeMa AaTMavaNa( )) 45 ))

trai-guŠya-viay ved
nistrai-guŠyo bhavrjuna
nirdvandvo nitya-sattva-stho
niryoga-kema tmavn
trai-guŠya — betrekking hebbend op de drie hoedanigheden van de materiële natuur; viayƒ — op het onderwerp; vedƒ — vedische literatuur;
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nistrai-guŠyaƒ — ontstegen aan de drie hoedanigheden van de materiële
natuur; bhava — wees; arjuna — o Arjuna; nirdvandvaƒ — zonder dualiteit; nitya-sattva-sthaƒ — in een zuivere toestand van spiritueel bestaan;
niryoga-kemaƒ — vrij van gedachten aan winst en bescherming; tmavn — verankerd in het zelf.
De veda’s spreken vooral over de drie hoedanigheden van de materiële natuur. O Arjuna, ontstijg aan deze drie hoedanigheden. Raak
bevrijd van alle dualiteiten en van alle bezorgdheid om winst of
veiligheid en wees verankerd in het zelf.

Commentaar: Alle materiële activiteiten brengen onder invloed van de
drie hoedanigheden van de materiële natuur acties en reacties met zich
mee. Ze zijn bedoeld voor zelfzuchtige resultaten, die gebondenheid in de
materiële wereld veroorzaken. De veda’s gaan voor het grootste gedeelte
over resultaatgerichte activiteiten om het gewone volk geleidelijk aan te
verheffen van het zintuiglijke vlak tot een positie op het transcendentale
vlak. Als leerling en vriend van Heer KŠa wordt Arjuna aangeraden zichzelf te verheffen tot het transcendentale niveau van de vednta-filosofie,
die begint met brahma-jijñs of vragen over de allerhoogste transcendentale werkelijkheid.
Alle levende wezens in de materiële wereld leveren een bittere strijd
om het bestaan. Na de schepping van de materiële wereld gaf de Heer
hun de vedische wijsheid, die aanwijzingen geeft over hoe ze moeten
leven om zich van de materiële verstrikking te bevrijden. Wanneer de
activiteiten voor zinsbevrediging, namelijk het karma-kŠa-hoofdstuk,
afgerond zijn, wordt de kans op spirituele bewustwording geboden in de
vorm van de upaniads, die deel uitmaken van verschillende veda’s, zoals
de Bhagavad-g…t deel uitmaakt van de vijfde veda, het Mahbhrata.
Het spirituele leven begint pas vanaf de upaniads.
Zolang het materiële lichaam bestaat, zijn er acties en reacties onder
invloed van de materiële hoedanigheden. Men moet verdraagzaam leren
zijn wanneer dualiteiten als geluk en ellende of hitte en kou zich voordoen, en door zulke dualiteiten te verdragen moet men alle angst voor
winst en verlies laten varen. Deze transcendentale positie bereikt men in
volledig KŠa-bewustzijn, wanneer men totaal afhankelijk is van de welwillendheid van KŠa.

tekst 46
YaavaNaQaR odPaaNae SavRTa" SaMPl/uTaaedke- )
TaavaNSaveRzu vedezu b]aø<aSYa ivJaaNaTa" )) 46 ))
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yvn artha udapne
sarvataƒ samplutodake
tvn sarveu vedeu
brhmaŠasya vijnataƒ
yvn — alles wat; arthaƒ — is bedoeld; uda-pne — in een waterbron;
sarvataƒ — in alle opzichten; sampluta-udake — in een groot waterreservoir; tvn — op dezelfde manier; sarveu — in alle; vedeu — vedische
literatuur; brhmaŠasya — van degene die het Allerhoogste Brahman
kent; vijnataƒ — die volledige kennis bezit.
Alle doeleinden die door een kleine waterbron worden gediend,
kunnen in één keer worden gediend door een groot waterreservoir. Op dezelfde manier kan elk resultaat van het volgen van de
veda’s verkregen worden door iemand die hun werkelijke bedoeling kent.

Commentaar: De rituelen en offers die in het karma-kŠa-gedeelte
van de vedische literatuur worden vermeld, zijn bedoeld als aanmoediging tot een geleidelijke ontwikkeling naar zelfrealisatie. En het doel van
zelfrealisatie blijkt duidelijk uit het vijftiende hoofdstuk van de Bhagavadg…t (15.15): het doel van het bestuderen van de veda’s is het begrijpen van
Heer KŠa, de oorspronkelijke oorzaak van alles. Zelfrealisatie betekent
dus het begrijpen van KŠa en onze eeuwige relatie met Hem. Ook de
relatie tussen de levende wezens en KŠa wordt in het vijftiende hoofdstuk van de Bhagavad-g…t (15.7) genoemd. De levende wezens zijn integrerende deeltjes van KŠa; daarom is het opwekken van KŠa-bewustzijn
door het individuele levend wezen het hoogste niveau van vedische kennis. Dit wordt als volgt bevestigd in het ®r…mad-Bhgavatam (3.33.7):
aho bata va-paco ’to gar…yn
yaj-jihvgre vartate nma tubhyam
tepus tapas te juhuvuƒ sasnur ry
brahmn™cur nma gŠanti ye te
‘O mijn Heer, iemand die Je heilige naam chant, bevindt zich op het
hoogste niveau van zelfrealisatie, ook al is hij geboren in een lage familie
van bijvoorbeeld een caŠla [hondeneter]. Zo’n persoon moet wel alle
vormen van ascese en offers in overeenstemming met de vedische rituelen hebben verricht, de vedische literatuur vele, vele malen hebben bestudeerd en zijn bad hebben genomen in alle heilige pelgrimsoorden.
Zo’n persoon wordt beschouwd als de voornaamste van de familie van
de šrya’s.’
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Men moet dus intelligent genoeg zijn om het doel van de veda’s te begrijpen, zonder aan de rituelen alleen gehecht te zijn, en men moet er niet
naar verlangen bevorderd te worden naar de hemelse koninkrijken voor
een hogere standaard van zinsbevrediging. Voor de gemiddelde mens in
dit tijdperk is het niet mogelijk om alle regels en bepalingen van de vedische rituelen te volgen en evenmin is het mogelijk om de hele Vednta en
alle upaniads grondig te bestuderen. Het kost veel tijd, energie, kennis
en geldmiddelen om de rituelen van de veda’s uit te voeren. Zoiets is in
dit tijdperk nauwelijks mogelijk.
Het hoogste doel van de vedische cultuur kan echter worden bereikt
door het chanten van de heilige naam van de Heer, zoals ons door Heer
Caitanya, de verlosser van de gevallen zielen, wordt aangeraden. Toen
Heer Caitanya door de grote vedisch geleerde Praknanda Sarasvat…
werd gevraagd waarom Hij, de Heer, in plaats van de vednta-filosofie te
bestuderen, als een sentimentalist de heilige naam van de Heer aan het
chanten was, antwoordde de Heer dat Zijn spiritueel leraar Hem een grote
dwaas vond en Hem daarom gevraagd had de heilige naam van Heer
KŠa te chanten. Hij deed dit en raakte in extase als een bezetene.
In dit Tijdperk van Kali is het overgrote deel van de bevolking dwaas
en onvoldoende opgeleid om de vednta-filosofie te begrijpen; het hoogste doel van de vednta-filosofie kan worden gediend door zonder overtredingen de heilige naam van de Heer te chanten. De Vednta is de
eindconclusie van de vedische wijsheid en de auteur en de kenner van
de vednta-filosofie is Heer KŠa, en de meest gevorderde vedntist is
de grote ziel die plezier heeft in het chanten van de heilige naam van de
Heer. Dat is het uiteindelijke doel van alle vedische mystiek.

tekst 47
k-MaR<YaevaiDak-arSTae Maa f-le/zu k-dacNa )
Maa k-MaRf-l/heTau>aURMaaR Tae Sa®ae_STvk-MaRi<a )) 47 ))

karmaŠy evdhikras te
m phaleu kadcana
m karma-phala-hetur bh™r
m te sa‰go ’stv akarmaŠi
karmaŠi — in voorgeschreven plichten; eva — zeker; adhikraƒ — recht;
te — van jou; m — nooit; phaleu — in de vruchten; kadcana — op elk
moment; m — nooit; karma-phala — in de resultaten van het werk;
hetuƒ — oorzaak; bh™ƒ — word; m — nooit; te — van jou; sa‰gaƒ —
gehechtheid; astu — er moet zijn; akarmaŠi — in het nalaten van voorgeschreven werk.
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Je hebt het recht om je voorgeschreven plicht te verrichten, maar
je hebt geen recht op de vruchten ervan. Zie jezelf nooit als de oorzaak van de resultaten van je activiteiten en wees nooit gehecht
aan het niet vervullen van je plicht.

Commentaar: Er zijn hier drie punten van overweging: voorgeschreven
plichten, activiteiten uit eigenzinnigheid en inactiviteit. Voorgeschreven
plichten zijn activiteiten die worden opgelegd in overeenstemming met de
bepaalde hoedanigheden van de materiële natuur waardoor men wordt
beïnvloed. Activiteiten uit eigenzinnigheid zijn activiteiten die gedaan worden zonder goedkeuring van gezaghebbende personen, en inactiviteit betekent dat men zijn voorgeschreven plicht niet nakomt. Het advies van de
Heer is dat Arjuna niet inactief moet zijn, maar dat hij zijn voorgeschreven
plicht moet vervullen zonder gehecht te zijn aan het resultaat. Wie gehecht
is aan het resultaat van zijn activiteit, is ook de oorzaak van die activiteit.
Op die manier geniet of lijdt hij door het resultaat van zulke activiteiten.
Voorgeschreven plichten kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën: routinewerk, noodgedwongen activiteiten en gewenste activiteiten. Routinewerk dat gedaan wordt als een verplichting die de heilige
teksten voorschrijven, zonder te verlangen naar resultaten, is activiteit in
de hoedanigheid goedheid. Activiteiten met een verlangen naar resultaten
vormen de oorzaak van gebondenheid; zulke activiteiten zijn daarom niet
gunstig. Wat betreft voorgeschreven plichten heeft iedereen zijn onvervreemdbaar recht, maar men moet actief zijn zonder gehecht te zijn aan
de resultaten; zulke belangeloze verplichtingen leiden iemand ongetwijfeld naar het pad van bevrijding.
De Heer raadde Arjuna aan uit plichtsbesef te vechten, zonder gehecht
te zijn aan het resultaat. Dat hij niet wilde deelnemen aan de strijd is een
andere vorm van gehechtheid. Zulke gehechtheid zal iemand nooit naar
het pad van verlossing leiden. Iedere gehechtheid, positief of negatief, is
de oorzaak van gebondenheid. Inactiviteit is zondig. Vechten uit plichtsbesef was voor Arjuna daarom de enige positieve weg naar verlossing.

tekst 48
YaaeGaSQa" ku-å k-MaaRi<a Sa®& TYaKTva DaNaÅYa )
iSaÖyiSaÖyae" SaMaae >aUTva SaMaTv& YaaeGa oCYaTae )) 48 ))

yoga-sthaƒ kuru karmŠi
sa‰gaˆ tyaktv dhanañjaya
siddhy-asiddhyoƒ samo bh™tv
samatvaˆ yoga ucyate
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yoga-sthaƒ — onwankelbaar; kuru — verricht; karmŠi — je plichten;
sa‰gam — gehechtheid; tyaktv — opgevend; dhanañjaya — o Arjuna;
siddhi-asiddhyoƒ — in succes en falen; samaƒ — onwankelbaar; bh™tv
— wordend; samatvam — gelijkmoedigheid; yogaƒ — yoga; ucyate —
wordt genoemd.
O Arjuna, wees onwankelbaar in het vervullen van je plicht en geef
alle gehechtheid aan succes en falen op. Zulke gelijkmoedigheid
wordt yoga genoemd.

Commentaar: KŠa zegt tegen Arjuna dat hij moet handelen in yoga. En
wat is die yoga? Yoga betekent het concentreren van de geest op de Allerhoogste door de zintuigen, die altijd onrust veroorzaken, te bedwingen. En wie is de Allerhoogste? De Allerhoogste is de Heer. En omdat de
Heer Zelf Arjuna opdraagt om te vechten, heeft Arjuna niets te vrezen van
de resultaten van het gevecht. De winst of de overwinning is in handen
van KŠa; Arjuna kreeg eenvoudig de raad om het bevel van KŠa op te
volgen. Het opvolgen van het bevel van KŠa is werkelijke yoga en
wordt beoefend in het proces dat KŠa-bewustzijn wordt genoemd. Alleen door KŠa-bewustzijn kan iemand zijn besef van eigendom opgeven. Men moet de dienaar van KŠa worden of de dienaar van de dienaar
van KŠa. Dat is de juiste manier om plichten te vervullen in KŠa-bewustzijn, en dat is het enige wat iemand kan helpen om in yoga te handelen.
Arjuna is een katriya en als zodanig maakt hij deel uit van het varŠrama-dharma-stelsel. In de ViŠu PurŠa staat dat alleen het tevredenstellen van ViŠu het doel van het varŠrama-dharma-stelsel is. Men moet
dus niet zichzelf tevredenstellen zoals dat in de materiële wereld gebruikelijk is, maar men moet KŠa tevredenstellen. Dus tenzij men KŠa
tevredenstelt, leeft men de principes van varŠrama-dharma niet op de
juiste manier na. Arjuna werd indirect aangeraden te doen wat KŠa
hem zei.

tekst 49
dUre<a ùvr& k-MaR buiÖYaaeGaaÖNaÅYa )
buÖaE Xar<aMaiNvC^ k*-Pa<aa" f-l/heTav" )) 49 ))

d™reŠa hy avaraˆ karma
buddhi-yogd dhanañjaya
buddhau araŠam anviccha
kpaŠƒ phala-hetavaƒ
d™reŠa — hou het op grote afstand; hi — zeker; avaram — weerzinwekkende; karma — activiteit; buddhi-yogt — op grond van KŠa-bewustzijn; dhanañjaya — o overwinnaar van rijkdom; buddhau — in zo’n be-
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wustzijn; araŠam — volledige overgave; anviccha — streef naar; kpa
Šƒ — vrekken; phala-hetavaƒ — zij die de resultaten van hun activiteiten
verlangen.
O Dhanañjaya, hou alle weerzinwekkende activiteiten op grote
afstand door devotionele dienst en geef je in dat bewustzijn volledig over aan de Heer. Zij die naar de vruchten van hun activiteiten
verlangen zijn gierigaards.

Commentaar: Wie werkelijk tot het punt is gekomen dat hij begrijpt dat
zijn wezenlijke positie die van een dienaar van de Heer is, geeft al zijn bezigheden op, behalve zijn activiteiten in KŠa-bewustzijn. Zoals al eerder
is uitgelegd betekent buddhi-yoga transcendentale liefdevolle dienst aan
de Heer. Voor het levend wezen is zulke devotionele dienst de juiste manier van handelen. Alleen vrekken verlangen ernaar om van de vruchten
van hun eigen activiteiten te genieten om zo alleen maar verder verstrikt
te raken in materiële gebondenheid.
Alle activiteiten buiten die in KŠa-bewustzijn zijn weerzinwekkend,
omdat ze degene die ze verricht voortdurend aan de cyclus van geboorte
en dood kluisteren. Men mag daarom nooit verlangen het doel van zijn
activiteiten te worden. Alles moet gedaan worden in KŠa-bewustzijn,
om KŠa tevreden te stellen. Vrekken weten niet wat ze met de rijkdommen moeten doen die ze door goed karma of door hard werken vergaard
hebben. Men zou alle energieën moeten gebruiken voor KŠa-bewuste
activiteiten, dat zal iemands leven succesvol maken. Onfortuinlijke mensen gebruiken, net als vrekken, hun menselijke energie niet in dienst van
de Heer.

tekst 50
buiÖYau¢-ae JahaTaqh o>ae Sauk*-TaduZk*-Tae )
TaSMaaÛaeGaaYa YauJYaSv YaaeGa" k-MaRSau k-aEXal/Ma( )) 50 ))

buddhi-yukto jaht…ha
ubhe sukta-dukte
tasmd yogya yujyasva
yogaƒ karmasu kaualam
buddhi-yuktaƒ — iemand die devotionele dienst verricht; jahti — kan
kwijtraken; iha — in dit leven; ubhe — allebei; sukta-dukte — goede
en slechte gevolgen; tasmt — daarom; yogya — voor devotionele dienst;
yujyasva — wees op die manier actief; yogaƒ — KŠa-bewustzijn; karmasu — in alle activiteiten; kaualam — kunst.
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Wie devotionele dienst verricht, bevrijdt zichzelf nog in dit leven
van reacties op zowel goede als slechte daden. Beoefen daarom
yoga, de kunst van alle handelen.

Commentaar: Sinds onheuglijke tijden heeft ieder levend wezen verschillend karma voor goede en slechte daden verzameld en op die manier is het
voortdurend in onwetendheid over zijn uiteindelijke, wezenlijke positie.
Iemands onwetendheid kan worden weggenomen door de instructie van
de Bhagavad-g…t, die leert hoe men zich in alle opzichten aan Heer KŠa
moet overgeven en hoe men zich kan bevrijden van de aaneenschakeling
van acties en reacties waarvan we leven na leven het slachtoffer zijn. Arjuna
wordt daarom aangeraden actief te zijn in KŠa-bewustzijn, het proces
waardoor men gezuiverd kan worden van de resultaten van activiteiten.

tekst 51
k-MaRJa& buiÖYau¢-a ih f-l&/ TYaKTva MaNaqiz<a" )
JaNMabNDaiviNaMauR¢-a" Pad& GaC^NTYaNaaMaYaMa( )) 51 ))

karma-jaˆ buddhi-yukt hi
phalaˆ tyaktv man…iŠaƒ
janma-bandha-vinirmuktƒ
padaˆ gacchanty anmayam
karma-jam — door resultaatgericht werk; buddhi-yuktƒ — devotionele
dienst verrichten; hi — zeker; phalam — resultaten; tyaktv — opgevend;
man…iŠaƒ — grote wijzen of toegewijden; janma-bandha — van de gebondenheid in geboorte en dood; vinirmuktƒ — bevrijd; padam — positie; gacchanti — ze bereiken; anmayam — zonder ellende.
Door op die manier devotionele dienst aan de Heer te verrichten,
ontdoen grote wijzen en toegewijden zich van de resultaten van
hun activiteiten in de materiële wereld. Zo raken ze bevrijd uit de
kringloop van geboorte en dood en bereiken ze de plaats die vrij
is van alle ellende [door terug te gaan naar God].

Commentaar: De bevrijde levende wezens horen thuis op die plaats waar
geen materiële ellende bestaat. In het ®r…mad-Bhgavatam (10.14.58) staat:
samrit ye pada-pallava-plavaˆ
mahat-padaˆ puŠya-yao murreƒ
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bhavmbudhir vatsa-padaˆ paraˆ padaˆ
padaˆ padaˆ yad vipadˆ na tem

‘Voor wie de boot van de lotusvoeten van de Heer heeft aangegrepen,
die de toevlucht van de hele kosmos is en bekendstaat als Mukunda, Hij
die mukti geeft, is de oceaan van de materiële wereld als het water in de
hoefafdruk van een kalf. Zijn doel is paraˆ padam of die plaats waar
geen materiële ellende bestaat, VaikuŠ˜ha, en niet de plaats waar gevaar
dreigt bij iedere stap in het leven.’
Door onwetendheid weet men niet dat de materiële wereld een ellendig oord is waar gevaar dreigt bij iedere stap. Alleen uit onwetendheid
proberen minder intelligente personen door resultaatgerichte activiteiten
de hele situatie op zo’n manier aan te passen, dat de resultaten van die
activiteiten hen gelukkig zullen maken. Ze beseffen niet dat geen enkel
materieel lichaam, waar dat zich ook maar bevindt in het universum, hun
een leven zonder ellende kan geven. De ellende van het leven, namelijk
geboorte, dood, ouderdom en ziekte, zijn overal in de materiële wereld
aanwezig. Maar wie zijn echte, wezenlijke positie als de eeuwige dienaar
van de Heer begrijpt en dus de positie van de Persoonlijkheid Gods kent,
zal transcendentale liefdedienst aan de Heer bewijzen, waardoor hij gekwalificeerd raakt om de VaikuŠ˜ha-planeten binnen te gaan, waar er
geen ellendig materieel leven is en waar zowel de invloed van de tijd als
de dood afwezig zijn.
Wanneer iemand zijn wezenlijke positie kent, dan betekent dat dat
hij ook de verheven positie van de Heer kent. Wie de denkfout maakt dat
de positie van het levend wezen en die van de Heer dezelfde zijn, bevindt
zich in het duister en is daarom niet in staat devotionele dienst aan de
Heer te verrichten. Zo iemand wordt zelf een heer en effent op die manier
de weg voor herhaalde geboorte en dood. Maar wie zich toelegt op het
dienen van de Heer nadat hij eenmaal begrepen heeft dat zijn positie die
van een dienaar is, is meteen gekwalificeerd om naar VaikuŠ˜haloka te
gaan. Het dienen van het belang van de Heer wordt karma-yoga of buddhi-yoga genoemd of gewoon: devotionele dienst aan de Heer.

tekst 52
Yada Tae Maaehk-il/l&/ buiÖVYaRiTaTairZYaiTa )
Tada GaNTaaiSa iNaveRd& é[aeTaVYaSYa é[uTaSYa c )) 52 ))

yad te moha-kalilaˆ
buddhir vyatitariyati
tad gantsi nirvedaˆ
rotavyasya rutasya ca
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yad — wanneer; te — jouw; moha — van verwarring; kalilam — dicht
woud; buddhiƒ — transcendentale dienst met intelligentie; vyatitariyati
— overtreft; tad — dan; gant asi — je zult gaan; nirvedam — ongevoeligheid; rotavyasya — met betrekking tot alles wat gehoord zal
worden; rutasya — alles wat al gehoord is; ca — ook.
Wanneer je intelligentie uit het dichte woud van verwarring tevoorschijn is gekomen, zul je onverschillig staan tegenover alles wat
gehoord is en alles wat zal worden gehoord.

Commentaar: Er bestaan veel goede voorbeelden van toegewijden van
de Heer die eenvoudig door devotionele dienst aan de Heer onverschillig
kwamen te staan tegenover de rituelen van de veda’s. Wie KŠa en zijn
relatie met Hem werkelijk begrijpt, komt vanzelfsprekend volledig onverschillig te staan tegenover de rituelen van resultaatgerichte activiteiten,
ook al is hij een ervaren brhmaŠa. ®r… Mdhavendra Pur…, een groot toegewijde en crya in de opeenvolging van toegewijden, zegt:
sandhy-vandana bhadram astu bhavato bhoƒ snna tubhyaˆ namo
bho devƒ pitara ca tarpaŠa-vidhau nhaˆ kamaƒ kamyatm
yatra kvpi niadya ydava-kulottaˆsasya kaˆsa-dviaƒ
smraˆ smram aghaˆ harmi tad alaˆ manye kim anyena me
‘O gebeden die ik driemaal daags opzeg, alle eer aan jullie. En ook aan het
baden breng ik mijn eerbetuigingen. O halfgoden! O voorouders! Vergeef
mij alstublieft dat ik niet in staat ben om jullie mijn respect te betuigen.
Waar ik me nu ook bevind, ik kan me de grote afstammeling van de Yadudynastie [KŠa], de vijand van Kaˆsa, voor de geest halen en zo kan ik
me van alle zondige gebondenheid bevrijden. Ik denk dat dat voldoende
voor me is.’
Voor beginnelingen zijn vedische riten en rituelen verplicht, wat inhoudt: driemaal daags allerlei gebeden opzeggen, een bad nemen in de
vroege ochtend, respect betuigen aan de voorouders enz. Maar wanneer
iemand volledig KŠa-bewust is en bezig is met transcendentale liefdedienst aan Hem, komt hij onverschillig te staan tegenover al deze regulerende principes, omdat hij de volmaaktheid al heeft bereikt. Als men
het niveau van kennis kan bereiken door het dienen van de Allerhoogste
Heer KŠa, dan hoeft men de verschillende soorten ascese en offers die
in de geopenbaarde teksten worden aanbevolen, niet langer uit te voeren.
Anderzijds is het zo dat als iemand niet heeft begrepen dat het bereiken
van KŠa het doel van de veda’s is en zich alleen maar met de rituelen
enz. bezighoudt, hij onnodig zijn tijd verspilt met zulke bezigheden. Personen in KŠa-bewustzijn ontstijgen aan de reikwijdte van abda-brahma
of het bereik van de veda’s en de upaniads.
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tekst 53
é[uiTaivPa[iTaPaàa Tae Yada SQaaSYaiTa iNaêl/a )
SaMaaDaavcl/a buiÖSTada YaaeGaMavaPSYaiSa )) 53 ))

ruti-vipratipann te
yad sthsyati nical
samdhv acal buddhis
tad yogam avpsyasi
ruti — van vedische openbaring; vipratipann — zonder door de resultaten beïnvloed te worden; te — jouw; yad — wanneer; sthsyati —
blijft; nical — onbeweeglijk; samdhau — in transcendentaal bewustzijn of KŠa-bewustzijn; acal — vastberaden; buddhiƒ — intelligentie;
tad — dan; yogam — zelfrealisatie; avpsyasi — je zult bereiken.
Wanneer je geest niet langer verstoord is door de bloemrijke taal
van de veda’s en onbeweeglijk blijft in de concentratie van zelfrealisatie, dan zul je het goddelijk bewustzijn hebben bereikt.

Commentaar: Wanneer iemand in samdhi is, dan betekent dat dat hij
volledig KŠa-bewust is; dat wil zeggen: wie volledig in samdhi is, heeft
zich Brahman, Paramtm en Bhagavn gerealiseerd. De hoogste perfectie van zelfrealisatie is het begrip dat we een eeuwige dienaar van KŠa zijn
en dat het enige wat ons te doen staat het vervullen van onze plichten in
KŠa-bewustzijn is. Een KŠa-bewust persoon of een onwankelbare toegewijde van de Heer zou niet verward moeten raken door de bloemrijke
taal van de veda’s en zou zich evenmin met resultaatgerichte activiteiten
moeten bezighouden om zo bevorderd te worden naar de hemelse planeten. Iemand in KŠa-bewustzijn komt onmiddellijk in nauw contact met
KŠa en in die transcendentale toestand kan hij alle aanwijzingen van
KŠa begrijpen. Door zulke activiteiten zal men zeker resultaten behalen
en afdoende kennis krijgen. Men moet alleen de opdrachten van KŠa of
die van Zijn vertegenwoordiger, de spiritueel leraar, uitvoeren.

tekst 54
AJauRNa ovac
iSQaTaPa[jSYa k-a >aaza SaMaaiDaSQaSYa ke-Xav )
iSQaTaDaq" ik&- Pa[>aazeTa ik-MaaSaqTa v]JaeTa ik-Ma( )) 54 ))
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arjuna uvca
sthita-prajñasya k bh
samdhi-sthasya keava
sthita-dh…ƒ kiˆ prabheta
kim s…ta vrajeta kim
arjunaƒ uvca — Arjuna zei; sthita-prajñasya — van iemand die onwankelbaar is in standvastig KŠa-bewustzijn; k — wat; bh — taal;
samdhi-sthasya — van iemand in een toestand van diepe meditatie (sam
dhi); keava — o KŠa; sthita-dh…ƒ — iemand die verankerd is in KŠabewustzijn; kim — wat; prabheta — spreekt; kim — hoe; s…ta — stil
blijven zitten; vrajeta — loopt; kim — hoe.
Arjuna zei: O KŠa, wat zijn de kenmerken van iemand van wie
het bewustzijn op die manier van het transcendentale vervuld is?
Hoe spreekt hij en wat is zijn taalgebruik? Hoe zit hij en hoe loopt
hij?

Commentaar: Net zoals er voor ieder mens kenmerken zijn in overeenstemming met de bepaalde situatie waarin hij zich bevindt, zo heeft
ook een KŠa-bewust persoon zijn bepaalde manier van spreken, lopen,
denken, voelen enz. Zoals een rijke bepaalde kenmerken bezit waardoor
hij als een rijk man bekendstaat, zoals een zieke bepaalde symptomen
heeft waaruit blijkt dat hij ziek is of zoals een geleerde zo zijn kenmerken
heeft, zo vertoont ook iemand in transcendentaal KŠa-bewustzijn zijn
specifieke gedragskenmerken. Deze specifieke kenmerken kan men in
de Bhagavad-g…t vinden. Het belangrijkste is hoe een KŠa-bewust persoon spreekt, want spraak is iemands belangrijkste eigenschap. Er wordt
gezegd dat een dwaas onherkenbaar blijft zolang hij niet spreekt en het is
zeker zo dat een goedgeklede dwaas niet herkend wordt zolang hij zwijgt,
maar zodra hij begint te spreken, laat hij zich meteen kennen. Het directe
kenmerk van een KŠa-bewust persoon is dat hij alleen over KŠa praat
en over dingen die met Hem in verband staan. Andere kenmerken volgen
dan vanzelf, wat hieronder duidelijk zal worden.

tekst 55
é[q>aGavaNauvac
Pa[JahaiTa Yada k-aMaaNSavaRNPaaQaR MaNaaeGaTaaNa( )
AaTMaNYaevaTMaNaa Tauí" iSQaTaPa[jSTadaeCYaTae )) 55 ))
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r…-bhagavn uvca
prajahti yad kmn
sarvn prtha mano-gatn
tmany evtman tu˜aƒ
sthita-prajñas tadocyate

r…-bhagavn uvca — de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei; pra
jahti — geeft op; yad — wanneer; kmn — verlangens naar zinsbevrediging; sarvn — van allerlei soorten; prtha — o zoon van Pth;
manaƒ-gatn — van gedachtespinsels; tmani — in de zuivere staat van
de ziel; eva — zeker; tman — door de gezuiverde geest; tu˜aƒ — tevreden; sthita-prajñaƒ — op een transcendentaal niveau bevindend; tad
— dan; ucyate — wordt gezegd.
De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: O Prtha, wanneer
iemand het verlangen naar alle soorten van zinsbevrediging, die
voortkomen uit gedachtespinsels, opgeeft en wanneer de geest,
daardoor gezuiverd, alleen voldoening vindt in het zelf, dan wordt
van hem gezegd dat hij zich in zuiver transcendentaal bewustzijn
bevindt.

Commentaar: Het Bhgavatam bevestigt dat ieder persoon die volledig
KŠa-bewust is of uitsluitend bezig is met devotionele dienst aan de
Heer, alle goede eigenschappen van de grote wijzen bezit, terwijl een
persoon die zich niet in een transcendentale positie bevindt geen goede
kwalificaties heeft, omdat hij ongetwijfeld zijn toevlucht zal zoeken in zijn
eigen gedachtespinsels. Er wordt hier dan ook terecht gezegd dat men
alle soorten zinsbevrediging, die voortkomen uit gedachtespinsels, moet
opgeven. Zulke zinnelijke verlangens kunnen niet kunstmatig gestopt
worden, maar als men bezig is met KŠa-bewustzijn, dan zullen deze zinnelijke verlangens, zonder externe inspanningen, vanzelf afnemen. Men
moet zich daarom zonder te aarzelen toeleggen op het KŠa-bewustzijn,
omdat deze devotionele dienst iemand onmiddellijk op het niveau van
transcendentaal bewustzijn zal brengen. Een zeer gevorderde ziel zal altijd
tevreden zijn in zichzelf, doordat hij beseft dat hij een eeuwige dienaar
is van de Allerhoogste Heer. Wie zich op zo’n transcendentaal niveau
bevindt, heeft geen verlangens die het gevolg zijn van kleingeestig materialisme, integendeel, hij blijft altijd gelukkig in zijn natuurlijke positie
waarin hij de Allerhoogste Heer eeuwig dient.

tekst 56
du"%eZvNauiÜGanMaNaa" Sau%ezu ivGaTaSPa*h" )
vqTaraGa>aYa§-aeDa" iSQaTaDaqMauRiNaåCYaTae )) 56 ))
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duƒkhev anudvigna-manƒ
sukheu vigata-sphaƒ
v…ta-rga-bhaya-krodhaƒ
sthita-dh…r munir ucyate
duƒkheu — te midden van de drie soorten leed; anudvigna-manƒ —
zonder een verstoorde geest; sukheu — in geluk; vigata-sphaƒ — zonder geïnteresseerd te zijn; v…ta — vrij van; rga — gehechtheid; bhaya —
angst; krodhaƒ — en woede; sthita-dh…ƒ — van wie de geest onbewogen
is; muniƒ — een wijze; ucyate — wordt genoemd.
Wiens geest niet verstoord raakt te midden van de drie soorten leed
of wie zich niet verheugt tijdens geluk en wie vrij is van gehechtheid, angst en woede, wordt een wijze met een onwankelbare geest
genoemd.

Commentaar: Het woord ‘muni’ heeft betrekking op iemand die zijn geest
op verschillende manieren weet te stimuleren tot speculeren, zonder daadwerkelijk tot een conclusie te komen. Er wordt gezegd dat iedere muni
een ander standpunt heeft en als een muni niet van mening verschilt met
andere muni’s, dan kan hij strikt genomen geen muni worden genoemd.
Nsv ir yasya mataˆ na bhinnam (Mahbhrata, Vana-parva 313.117).
Maar een sthita-dh…r muni, waarover de Heer hier spreekt, verschilt van
een gewone muni. De sthita-dh…r muni of een muni met een vastberaden
geest, is altijd in KŠa-bewustzijn, omdat al zijn activiteiten van creatief
speculeren uitgeput zijn. Hij wordt pranta-niƒea-mano-rathntara
genoemd (Stotra-ratna 43) of iemand die het stadium van mentale speculaties voorbij is en tot de conclusie is gekomen dat Heer KŠa of Vsudeva
alles is (vsudevaƒ sarvam iti sa mahtm su-durlabhaƒ). Hij wordt een
muni met een standvastige geest genoemd.
Zo’n persoon die volledig KŠa-bewust is, raakt niet in het minst
verward door de aanvallen van de drie soorten ellende, omdat hij alle ellende als de genade van de Heer ziet en denkt dat hij eigenlijk nog meer
problemen verdient door zijn slechte daden. Hij ziet dat zijn ellende door
de genade van de Heer is teruggebracht tot een minimum. En wanneer hij
gelukkig is, dan weet hij dat dit ook van de Heer komt en hij denkt dan dat
hij zulk geluk niet waardig is; hij beseft dat de comfortabele situatie waarin
hij verkeert de genade van de Heer is waardoor hij zijn dienst aan de Heer
beter kan doen. En tijdens het dienen van de Heer is hij moedig en actief
en hij wordt niet beïnvloed door gehechtheid en afkeer. Gehechtheid betekent dat dingen aanvaard worden voor iemands eigen zinsbevrediging
en afkeer is de afwezigheid van zulke zinnelijke gehechtheid. Maar wie
verankerd is in KŠa-bewustzijn heeft geen gehechtheid en evenmin afkeer, omdat zijn leven gewijd is aan dienst aan de Heer; daardoor wordt
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hij nooit kwaad wanneer zijn pogingen niet succesvol zijn. Succes of geen
succes, een KŠa-bewust persoon blijft altijd vastberaden.

tekst 57
Ya" SavR}aaNai>aòehSTataTPa[aPYa Xauu>aaXauu>aMa( )
Naai>aNaNdiTa Na Üeií TaSYa Pa[ja Pa[iTaiïTaa )) 57 ))

yaƒ sarvatrnabhisnehas
tat tat prpya ubhubham
nbhinandati na dve˜i
tasya prajñ prati˜hit
yaƒ — iemand die; sarvatra — overal; anabhisnehaƒ — zonder genegenheid; tat — dat; tat — dat; prpya — bereikend; ubha — goed; aubham — kwaad; na — nooit; abhinandati — prijst; na — nooit; dve˜i
— veracht; tasya — zijn; prajñ — volmaakte kennis; prati˜hit — onwankelbaar.
Wie onbewogen blijft te midden van al het goede en kwade dat
hem in de materiële wereld toekomt, zonder het te verheerlijken
of te verachten, staat onwankelbaar in volmaakte kennis.

Commentaar: In de materiële wereld is er altijd wel iets wat voor opschudding zorgt en dat kan goed of slecht zijn. Wie zich niet van zijn stuk
laat brengen door zulke materiële ophef en zich niet laat beïnvloeden
door goed of kwaad, wordt beschouwd als onwankelbaar in KŠa-bewustzijn. Zolang men in de materiële wereld is, bestaat er altijd kans op goed
en kwaad, omdat deze wereld vol dualiteiten is. Maar wie verankerd is in
KŠa-bewustzijn wordt niet beïnvloed door goed en kwaad, omdat hij
alleen maar bezig is met KŠa, die het absoluut goede is. Zo’n bewustzijn
dat vervuld is van KŠa, plaatst iemand in een volmaakt transcendentale
positie, die technisch gesproken samdhi wordt genoemd.

tekst 58
Yada Sa&hrTae caYa& kU-MaaeR_®aNaqv SavRXa" )
wiNd]Yaa<aqiNd]YaaQaeR>YaSTaSYa Pa[ja Pa[iTaiïTaa )) 58 ))

yad saˆharate cyaˆ
k™rmo ’‰gn…va sarvaaƒ
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indriyŠ…ndriyrthebhyas
tasya prajñ prati˜hit
yad — wanneer; saˆharate — trekt terug; ca — en; ayam — hij; k™rmaƒ — schildpad; a‰gni — ledematen; iva — zoals; sarvaaƒ — volledig; indriyŠi — zintuigen; indriya-arthebhyaƒ — van de zinsobjecten;
tasya — zijn; prajñ — bewustzijn; prati˜hit — onwankelbaar.
Wie in staat is zijn zintuigen van de zinsobjecten terug te trekken
zoals de schildpad zijn ledematen intrekt onder zijn schild, staat
onwankelbaar in volmaakt bewustzijn.

Commentaar: Het bewijs dat iemand een yog…, een toegewijde of een
zelfverwerkelijkte ziel is, is dat hij zijn zintuigen kan beheersen volgens
eigen plan. Maar de meeste mensen zijn dienaren van hun zintuigen en
worden daarom geleid door dat wat hun wordt opgelegd door de zintuigen. Dat is het antwoord op de vraag waaraan men de yog… herkent. De
zintuigen worden vergeleken met giftige slangen, die vrij willen zijn en
geen beperkingen dulden. De yog… of de toegewijde moet heel sterk zijn
om die slangen te bedwingen, net als een slangenbezweerder. Hij laat ze
nooit hun eigen gang gaan.
In de geopenbaarde teksten staan vele voorschriften vermeld, waarvan sommige beschrijven wat wel en andere wat niet mag. Tenzij iemand
in staat is om datgene op te volgen wat wel en niet mag en zich onthoudt
van zinsbevrediging, is het niet mogelijk om zeer vastberaden te zijn in
KŠa-bewustzijn. Het beste voorbeeld, dat hier gegeven wordt, is dat van
de schildpad. De schildpad kan op ieder gewenst moment zijn ledematen
intrekken en ze op ieder ander moment voor verschillende doeleinden
weer tevoorschijn halen. Op dezelfde manier gebruikt iemand die KŠabewust is zijn zintuigen alleen voor bepaalde doeleinden in dienst van de
Heer, anders houdt hij ze bij zich. Arjuna leert hier hoe hij zijn zintuigen
in dienst van de Heer moet gebruiken in plaats van voor zijn eigen plezier. De analogie van de schildpad die zijn zintuigen ingetrokken houdt,
maakt duidelijk dat de zintuigen altijd in dienst van de Heer gebruikt
moeten worden.

tekst 59
ivzYaa iviNavTaRNTae iNaraharSYa deihNa" )
rSavJa| rSaae_PYaSYa Par& d*îa iNavTaRTae )) 59 ))

viay vinivartante
nirhrasya dehinaƒ
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paraˆ d˜v nivartate

viayƒ — objecten voor zinnelijk genot; vinivartante — worden geoefend om af te zien van; nirhrasya — door negatieve beperkingen;
dehinaƒ — voor de belichaamde; rasa-varjam — de smaak opgevend;
rasaƒ — besef van genot; api — hoewel er is; asya — zijn; param — veel
betere dingen; d˜v — door te ervaren; nivartate — hij houdt op met.
Hoewel de belichaamde ziel van zinnelijk genot weerhouden kan
worden, blijft de smaak voor zinsobjecten bestaan. Maar wanneer
ze zulke bezigheden opgeeft omdat ze een hogere smaak ervaart,
is ze onwankelbaar in haar bewustzijn.

Commentaar: Tenzij men zich op een transcendentaal niveau bevindt,
is het onmogelijk om zinsbevrediging op te geven. Het proces van het
beperken van zinsbevrediging door regels en bepalingen is te vergelijken
met het ontzeggen van bepaalde voeding aan een zieke. Zo’n patiënt zal
zeker niet blij zijn met zulke beperkingen en zal ook zijn smaak voor die
bepaalde voeding niet verliezen. Op dezelfde manier wordt minder intelligente mensen, die ontoereikende kennis hebben, aangeraden de zintuigen te beperken door een spiritueel proces als a˜‰ga-yoga (yama, niyama, sana, prŠyma, pratyhra, dhraŠ, dhyna en samdhi).
Maar wie tijdens zijn vorderingen in KŠa-bewustzijn de schoonheid van
de Allerhoogste Heer KŠa heeft ervaren, heeft geen smaak meer voor
dode, materiële dingen. De beperkingen zijn er daarom voor de minder
intelligente nieuwelingen in het spirituele leven; maar die beperkingen
zijn alleen goed totdat iemand werkelijk smaak heeft voor KŠa-bewustzijn. Wanneer iemand werkelijk KŠa-bewust is, verliest hij vanzelf alle
smaak voor minderwaardige dingen.

tekst 60
YaTaTaae ùiPa k-aENTaeYa PauåzSYa ivPaiêTa" )
wiNd]Yaai<a Pa[MaaQaqiNa hriNTa Pa[Sa>a& MaNa" )) 60 ))

yatato hy api kaunteya
puruasya vipacitaƒ
indriyŠi pramth…ni
haranti prasabhaˆ manaƒ
yatataƒ — terwijl hij streeft; hi — zeker; api — ondanks; kaunteya — o
zoon van Kunt…; puruasya — van een man; vipacitaƒ — vol onderschei-
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dende kennis; indriyŠi — de zintuigen; pramth…ni — verstorend; haranti — werpen; prasabham — met geweld; manaƒ — de geest.
De zintuigen zijn zo sterk en onstuimig, o Arjuna, dat ze zelfs de
geest van een wijsgerig persoon die zich inspant ze te beheersen,
met geweld kunnen meesleuren.

Commentaar: Er zijn veel geleerde wijzen, filosofen en transcendentalisten die de zintuigen proberen te overwinnen, maar ondanks hun inspanningen worden zelfs de grootsten onder hen soms het slachtoffer van
materiële zinsbevrediging door een onrustige geest. Zelfs Vivmitra, die
een grote wijze en volmaakt yog… was, werd door Menak verleid tot seksueel genot, ook al streefde de yog… er met zware ascese en yogaoefeningen naar zijn zintuigen te beheersen. In de wereldgeschiedenis zijn er
natuurlijk nog veel meer soortgelijke gevallen bekend. Het is dus heel
moeilijk om de geest en de zintuigen te beheersen zonder volkomen KŠabewust te zijn. Zonder zijn geest op KŠa te richten, kan niemand zulke
materiële activiteiten stoppen. ®r… Ymuncrya, een groot heilige en een
toegewijde, geeft hiervan een praktisch voorbeeld wanneer hij zegt:
yad-avadhi mama cetaƒ kŠa-pdravinde
nava-nava-rasa-dhmany udyataˆ rantum s…t
tad-avadhi bata nr…-sa‰game smaryamne
bhavati mukha-vikraƒ su˜hu ni˜h…vanaˆ ca
‘Sinds mijn geest bezig is met dienst aan de lotusvoeten van Heer KŠa en
ik voortdurend nieuwe transcendentale gemoedstoestanden ervaar, draai
ik mijn hoofd weg wanneer ik aan seksuele omgang met een vrouw denk
en moet ik alleen al bij de gedachte eraan spuwen.’
KŠa-bewustzijn is zoiets transcendentaal plezierigs, dat materieel
genot vanzelf weerzinwekkend wordt. Het is alsof een hongerig persoon
zijn honger heeft gestild met een toereikende hoeveelheid goed voedsel.
Een ander voorbeeld is Mahrja Ambar…a, die de grote yog… Durvs Muni
versloeg, eenvoudig omdat zijn geest opging in KŠa-bewustzijn (sa vai
manaƒ kŠa-padravindayor vacˆsi vaikuŠ˜ha-guŠnuvarŠane).

tekst 61
TaaiNa SavaRi<a Sa&YaMYa Yau¢- AaSaqTa MaTPar" )
vXae ih YaSYaeiNd]Yaai<a TaSYa Pa[ja Pa[iTaiïTaa )) 61 ))

tni sarvŠi saˆyamya
yukta s…ta mat-paraƒ
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vae hi yasyendriyŠi
tasya prajñ prati˜hit
tni — die zintuigen; sarvŠi — alle; saˆyamya — beheersend; yuktaƒ
— verbonden; s…ta — moet zich bevinden; mat-paraƒ — in relatie met
Mij; vae — in volledige onderwerping; hi — zeker; yasya — iemand van
wie; indriyŠi — zintuigen; tasya — zijn; prajñ — bewustzijn; prati
˜hit — onwankelbaar.
Wie zijn zintuigen beheerst en volledig in bedwang houdt en zijn
bewustzijn op Mij richt, wordt een mens van onwankelbare intelligentie genoemd.

Commentaar: In dit vers wordt duidelijk gezegd dat KŠa-bewustzijn
de hoogste vorm van perfectie in yoga is. Men kan onmogelijk zijn zintuigen beheersen zonder KŠa-bewust te zijn. Zoals hierboven al gezegd is,
zocht de grote wijze Durvs Muni onenigheid met Mahrja Ambar…a;
Durvs Muni werd uit trots onnodig kwaad en kon daardoor zijn zintuigen niet bedwingen. De koning, die weliswaar niet zo’n machtige yog…
was als de wijze, maar wel een toegewijde van de Heer, verdroeg daarentegen zwijgend het onrecht dat de wijze hem aandeed en triomfeerde
daardoor. De koning was in staat zijn zintuigen te beheersen, omdat hij de
volgende eigenschappen had die in het ®r…mad-Bhgavatam (9.4.18-20)
worden genoemd:
sa vai manaƒ kŠa-padravindayor
vacˆsi vaikuŠ˜ha-guŠnuvarŠane
karau harer mandira-mrjandiu
rutiˆ cakrcyuta-sat-kathodaye
mukunda-li‰glaya-darane dau
tad-bhtya-gtra-spare ’‰ga-sa‰gamam
ghrŠaˆ ca tat-pda-saroja-saurabhe
r…mat-tulasy rasanˆ tad-arpite
pdau hareƒ ketra-padnusarpaŠe
iro h…kea-padbhivandane
kmaˆ ca dsye na tu kma-kmyay
yathottama-loka-janray ratiƒ
‘Koning Ambar…a concentreerde zijn geest op de lotusvoeten van Heer
KŠa, gebruikte zijn woorden om de verblijfplaats van de Heer te beschrijven; zijn handen om de tempel van de Heer schoon te maken; zijn
oren om over de activiteiten van vermaak van de Heer te horen; zijn ogen
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om de vorm van de Heer te zien; zijn lichaam om de lichamen van de
toegewijden aan te raken; zijn neus om de geur van de bloemen die aan
de lotusvoeten van de Heer zijn geofferd, te ruiken; zijn tong om de tulas…-bladeren te proeven die aan Hem zijn geofferd; zijn benen om naar
de heilige plaats te reizen waar Zijn tempel staat; zijn hoofd om eerbetuigingen te brengen aan de Heer, en zijn verlangens om de verlangens van
de Heer te vervullen — en al deze eigenschappen maakten hem geschikt
om een mat-para-toegewijde van de Heer te worden.’
Het woord ‘mat-para’ is uiterst belangrijk in dit verband. Hoe iemand
mat-para kan worden, blijkt uit de levensbeschrijving van Mahrja Ambar…a. ®r…la Baladeva Vidybh™aŠa, een groot geleerde en crya in
de lijn van mat-para-toegewijden, merkt het volgende op: mad-bhaktiprabhvena sarvendriya-vijaya-p™rvik svtma-d˜iƒ sulabheti bhvaƒ.
‘De zintuigen kunnen alleen volledig worden beheerst door de kracht van
devotionele dienst aan KŠa.’ Soms wordt ook het voorbeeld van het
vuur gegeven: ‘Zoals een laaiend vuur alles in een kamer verbrandt, zo
brandt Heer ViŠu, die Zich in het hart van de yog… bevindt, alle onzuiverheden weg.’ Het Yoga-s™tra schrijft ook meditatie op Heer ViŠu voor en
niet mediteren op de leegte. De zogenaamde yog…’s die op iets anders dan
de vorm van ViŠu mediteren, verspillen eenvoudig hun tijd met het vergeefs najagen van hersenschimmen. We moeten KŠa-bewust worden,
toegewijd aan de Persoonlijkheid Gods. Dat is het doel van ware yoga.

tekst 62
DYaaYaTaae ivzYaaNPau&Sa" Sa®STaezUPaJaaYaTae )
Sa®aTSaÅaYaTae k-aMa" k-aMaaT§-aeDaae_i>aJaaYaTae )) 62 ))

dhyyato viayn puˆsaƒ
sa‰gas te™pajyate
sa‰gt sañjyate kmaƒ
kmt krodho ’bhijyate
dhyyataƒ — de aandacht richtend op; viayn — zinsobjecten; puˆsaƒ
— van een persoon; sa‰gaƒ — gehechtheid; teu — aan de zinsobjecten; upajyate — ontwikkelt zich; sa‰gt — van gehechtheid; sañjyate
— ontwikkelt zich; kmaƒ — begeerte; kmt — van begeerte; krodhaƒ
— woede; abhijyate — onstaat.
Door zijn aandacht op de zinsobjecten te richten, raakt men aan
ze gehecht; uit zulke gehechtheid ontwikkelt zich lust en uit lust
ontstaat woede.
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Commentaar: Wie niet KŠa-bewust is, is onderhevig aan materiële verlangens wanneer hij zijn aandacht op de zinsobjecten richt. De zintuigen
hebben echte bezigheden nodig en als ze niet in beslag worden genomen
door transcendentale liefdedienst aan de Heer, zullen ze zulke bezigheden
zeker in de dienst van het materialisme zoeken.
In de materiële wereld is iedereen, inclusief Heer ®iva en Heer Brahm
— om maar te zwijgen van andere halfgoden op de hemelse planeten —
onderhevig aan de invloed van de zinsobjecten. De enige manier om uit
de puzzel van het materiële bestaan te komen is KŠa-bewust te worden.
Heer ®iva was in diepe meditatie verzonken, maar toen Prvat… hem tot
zinnelijk genot aanzette, ging hij op haar voorstel in en als gevolg hiervan
werd Krtikeya geboren. Toen Haridsa µhkura een jonge toegewijde
van de Heer was, werd hij op soortgelijke manier verleid door een incarnatie van My-dev…, maar door zijn onvermengde devotie voor KŠa
doorstond Haridsa de test met gemak.
Zoals in het vers van ®r… Ymuncrya hierboven duidelijk werd gemaakt, schuwt een oprechte toegewijde van de Heer alle materiële zinsbevrediging, omdat hij een hogere smaak heeft voor spiritueel plezier in het
gezelschap van de Heer. Dat is het geheim van succes. Daarom zal iemand
die niet KŠa-bewust is uiteindelijk falen in het beheersen van zijn zintuigen, hoe bedreven hij er ook in is ze kunstmatig te onderdrukken,
want de minste gedachte aan zinnelijk genot zal hem ertoe aanzetten zijn
zintuigen te bevredigen.

tekst 63
§-aeDaaÙviTa SaMMaaeh" SaMMaaehaTSMa*iTaiv>a]Ma" )
SMa*iTa>a]&Xaad(buiÖNaaXaae buiÖNaaXaaTPa[<aXYaiTa )) 63 ))

krodhd bhavati sammohaƒ
sammoht smti-vibhramaƒ
smti-bhraˆd buddhi-no
buddhi-nt praŠayati
krodht — van woede; bhavati — vindt plaats; sammohaƒ — volkomen
illusie; sammoht — van illusie; smti — van geheugen; vibhramaƒ —
verwarring; smti-bhraˆt — na de verbijstering van het geheugen; buddhi-naƒ — verlies van intelligentie; buddhi-nt — en door het verlies
van intelligentie; praŠayati — komt men ten val.
Uit woede komt volslagen illusie voort en illusie veroorzaakt verwarring van het geheugen. Wanneer het geheugen verward is, gaat
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/ 151

de intelligentie verloren en is de intelligentie eenmaal verloren,
dan valt men terug in het materiële moeras.

Commentaar: ®r…la R™pa Gosvm… heeft ons de volgende instructie gegeven:
prpañcikatay buddhy
hari-sambandhi-vastunaƒ
mumukubhiƒ paritygo
vairgyaˆ phalgu kathyate
(Bhakti-rasmta-sindhu 1.2.256)
Door KŠa-bewustzijn te ontwikkelen komt men tot het besef dat alles in
dienst aan de Heer gebruikt kan worden. Zij die niets van KŠa-bewustzijn afweten, proberen kunstmatig materiële objecten te vermijden, met
als gevolg dat ze niet het niveau van volmaakte onthechting bereiken,
ook al verlangen ze naar bevrijding van materiële gebondenheid. Hun zogenaamde onthechting wordt phalgu genoemd, minder belangrijk.
Iemand in KŠa-bewustzijn weet daarentegen hoe hij alles in dienst
aan de Heer moet gebruiken; daardoor valt hij niet ten prooi aan een materieel bewustzijn. Bijvoorbeeld, volgens een impersonalist kan de Heer
of het Absolute niet eten omdat Hij onpersoonlijk is. Terwijl een impersonalist alle smakelijke etenswaren vermijdt, weet een toegewijde dat KŠa
de allerhoogste genieter is en dat Hij alles eet wat met liefde aan Hem
geofferd wordt. Nadat hij de Heer goed voedsel geofferd heeft, neemt de
toegewijde dat wat de Heer overlaat, wat prasdam wordt genoemd. Op
die manier wordt alles gespiritualiseerd en bestaat er geen gevaar dat men
terugvalt. De toegewijde neemt prasdam in KŠa-bewustzijn, terwijl de
niet-toegewijde dat verwerpt als iets materieels. De impersonalist geniet
door zijn kunstmatige onthechting dus niet van het leven en daarom zal de
geringste verstoring van zijn geest hem opnieuw verstrikken in het moeras
van het materiële bestaan. Er wordt daarom gezegd dat zo’n ziel, ook al
komt ze tot de positie van bevrijding, terugvalt omdat ze niet ondersteund
wordt door devotionele dienst.

tekst 64
raGaÜezivMau¢E-STau ivzYaaiNaiNd]YaEêrNa( )
AaTMavXYaEivRDaeYaaTMaa Pa[SaadMaiDaGaC^iTa )) 64 ))

rga-dvea-vimuktais tu
viayn indriyai caran
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tma-vayair vidheytm
prasdam adhigacchati

rga — gehechtheid; dvea — en onthechting; vimuktaiƒ — door iemand
die vrij is geraakt van; tu — maar; viayn — zinsobjecten; indriyaiƒ —
door de zintuigen; caran — naleven; tma-vayaiƒ — in iemands macht;
vidheya-tm — iemand die regulerende principes van vrijheid volgt;
prasdam — de genade van de Heer; adhigacchati — bereikt.
Maar wie vrij is van alle gehechtheid en afkeer en in staat is zijn
zintuigen met regulerende principes van vrijheid te beheersen,
kan de volledige genade van de Heer krijgen.

Commentaar: Er is al uitgelegd dat men misschien extern de zintuigen
kan beheersen door een of ander kunstmatig proces, maar tenzij de zintuigen beziggehouden worden in transcendentale dienst aan de Heer, is
er alle kans dat men terugvalt. Hoewel een persoon in volledig KŠabewustzijn zich op het zintuiglijke vlak lijkt te bevinden, is hij door zijn
KŠa-bewustzijn toch niet gehecht aan zintuiglijke activiteiten. Een
KŠa-bewust persoon is er alleen maar in geïnteresseerd om KŠa tevreden te stellen en in niets anders; daarom is hij boven alle gehechtheid
en afkeer verheven. Als KŠa het wil, kan de toegewijde alles doen wat
normaal onwenselijk is, en als Hij het niet wil, zal de toegewijde datgene
nalaten wat hij normaal voor zijn eigen plezier gedaan zou hebben. Hij
heeft zowel het doen als het laten van activiteiten in eigen hand, omdat
hij alleen handelt onder leiding van KŠa. Dit bewustzijn is de grondeloze
genade van de Heer, die de toegewijde kan krijgen ondanks zijn gehechtheid aan het zintuiglijke.

tekst 65
Pa[Saade SavRdu"%aNaa& haiNarSYaaePaJaaYaTae )
Pa[SaàceTaSaae ùaXau buiÖ" PaYaRviTaïTae )) 65 ))

prasde sarva-duƒkhnˆ
hnir asyopajyate
prasanna-cetaso hy u
buddhiƒ paryavati˜hate
prasde — bij het krijgen van de grondeloze genade van de Heer; sarva
— van alle; duƒkhnm — materiële ellende; hniƒ — vernietiging; asya
— zijn; upajyate — vindt plaats; prasanna-cetasaƒ — van degenen met

2.66

samenvatting  van de    gŸtĀ
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een gelukkige geest; hi — zeker; u — heel spoedig; buddhiƒ — intelligentie; pari — voldoende; avati˜hate — raakt gevestigd.
Voor wie zo volkomen tevreden is [in KŠa-bewustzijn], bestaat de
drievoudige ellende van het materiële bestaan niet meer. Met zo’n
tevreden bewustzijn zal iemands intelligentie snel doelgericht zijn.

tekst 66
NaaiSTa buiÖrYau¢-SYa Na caYau¢-SYa >aavNaa )
Na ca>aavYaTa" XaaiNTarXaaNTaSYa ku-Ta" Sau%Ma( )) 66 ))

nsti buddhir ayuktasya
na cyuktasya bhvan
na cbhvayataƒ ntir
antasya kutaƒ sukham
na asti — er kan niet zijn; buddhiƒ — transcendentale intelligentie; ayuktasya — van iemand die niet verbonden is (met KŠa-bewustzijn); na
— niet; ca — en; ayuktasya — van iemand zonder KŠa-bewustzijn;
bhvan — onwankelbare geest (in geluk); na — niet; ca — en; abhva
yataƒ — van iemand die niet onwankelbaar is; ntiƒ — vrede; antasya
— van de rustelozen; kutaƒ — waar is; sukham — geluk.
Wie niet verbonden is met de Allerhoogste [door KŠa-bewustzijn], kan geen transcendentale intelligentie en geen onbewogen
geest hebben, zonder welke vrede onmogelijk is. En hoe kan er
geluk bestaan zonder vrede?

Commentaar: Tenzij men KŠa-bewust is, is vrede onmogelijk. Dit
wordt in het vijfde hoofdstuk (5.29) bevestigd: alleen als men begrijpt dat
KŠa de enige genieter van alle goede resultaten van offers en ascese is,
dat Hij de eigenaar van alle kosmische manifestaties is en de werkelijke
vriend van alle levende wezens, kan men werkelijk vrede vinden. Daarom
kan er voor de geest geen uiteindelijk doel zijn als men niet KŠa-bewust
is. Verwarring komt voort uit de afwezigheid van een uiteindelijk doel.
Wanneer iemand ervan overtuigd is dat KŠa de genieter, de eigenaar
en de vriend van alles en iedereen is, dan kan men, met een vastberaden
geest, vrede bewerkstelligen. Maar wie activiteiten verricht zonder dat hij
een relatie met KŠa heeft, is ongetwijfeld altijd verontrust en kent geen
vrede, hoezeer hij ook een show maakt van zijn vrede en spirituele vooruitgang. KŠa-bewustzijn is een zelfmanifesterende toestand van vrede
die alleen bereikt kan worden in een relatie met KŠa.
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tekst 67
wiNd]Yaa<aa& ih crTaa& YaNMaNaae_NauivDaqYaTae )
TadSYa hriTa Pa[ja& vaYauNaaRviMavaM>aiSa )) 67 ))

indriyŠˆ hi caratˆ
yan mano ’nuvidh…yate
tad asya harati prajñˆ
vyur nvam ivmbhasi
indriyŠm — van de zintuigen; hi — zeker; caratm — ronddolende;
yat — waarmee; manaƒ — de geest; anuvidh…yate — raakt voortdurend
bezig; tat — dat; asya — zijn; harati — neemt weg; prajñm — intelligentie; vyuƒ — wind; nvam — een boot; iva — zoals; ambhasi — op
het water.
Zoals een boot op het water meegevoerd wordt door een sterke
wind, zo kan zelfs één van de ronddolende zintuigen waarop de
geest zich richt, iemands intelligentie meevoeren.

Commentaar: Tenzij alle zintuigen in dienst aan de Heer worden gebruikt, kan zelfs één zintuig dat zich op zinsbevrediging richt, de toegewijde van het pad van spirituele vooruitgang afbrengen. Zoals duidelijk
werd uit het leven van Mahrja Ambar…a, moeten alle zintuigen in
KŠa-bewustzijn worden gebruikt; dat is de juiste techniek om de geest
te beheersen.

tekst 68
TaSMaaÛSYa Mahabahae iNaGa*hqTaaiNa SavRXa" )
wiNd]Yaa<aqiNd]YaaQaeR>YaSTaSYa Pa[ja Pa[iTaiïTaa )) 68 ))

tasmd yasya mah-bho
nigh…tni sarvaaƒ
indriyŠ…ndriyrthebhyas
tasya prajñ prati˜hit
tasmt — daarom; yasya — van wie; mah-bho — o sterkgearmde;
nigh…tni — zo beheerst; sarvaaƒ — aan alle kanten; indriyŠi — de
zintuigen; indriya-arthebhyaƒ — van zinsobjecten; tasya — zijn; prajñ
— intelligentie; prati˜hit — onwankelbaar.
Wie zijn zintuigen van de zinsobjecten kan weerhouden is daarom
zeker iemand met een onwankelbare intelligentie, o sterkgearmde.
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Commentaar: Men kan de drang tot zinsbevrediging alleen bedwingen
door KŠa-bewustzijn en dat houdt in dat alle zintuigen in de transcendentale liefdedienst van de Heer gebruikt moeten worden. Zoals vijanden
bedwongen worden door een sterkere kracht, zo kunnen de zintuigen
ook bedwongen worden. Maar menselijke inspanningen alleen zijn hiervoor niet voldoende: alleen door de zintuigen te gebruiken in dienst van
de Heer kunnen ze worden bedwongen. Wie dit begrepen heeft, namelijk
dat men alleen door KŠa-bewustzijn werkelijk een onwankelbare intelligentie kan hebben en dat men deze kunst onder begeleiding van een
bonafide spiritueel leraar moet beoefenen, wordt een sdhaka genoemd,
een geschikte kandidaat voor bevrijding.

tekst 69
Yaa iNaXaa SavR>aUTaaNaa& TaSYaa& JaaGaiTaR Sa&YaMaq )
YaSYaa& JaaGa]iTa >aUTaaiNa Saa iNaXaa PaXYaTaae MauNae" )) 69 ))

y ni sarva-bh™tnˆ
tasyˆ jgarti saˆyam…
yasyˆ jgrati bh™tni
s ni payato muneƒ
y — wat; ni — nacht is; sarva — alle; bh™tnm — van levende wezens; tasym — in dat; jgarti — is waakzaam; saˆyam… — degenen met
zelfbeheersing; yasym — in welke; jgrati — zijn wakker; bh™tni —
alle wezens; s — dat is; ni — nacht; payataƒ — voor de introspectieve; muneƒ — wijze.
Wat nacht is voor alle levende wezens, is de tijd van ontwaken
voor iemand met zelfbeheersing. En wat voor alle wezens de tijd
van ontwaken is, is nacht voor de wijze die bezig is met zelfbeschouwing.

Commentaar: Er bestaan twee soorten intelligente mensen: de ene is
intelligent op het gebied van materiële activiteiten voor zinsbevrediging
en de andere is introspectief en staat open voor het cultiveren van zelfrealisatie. De activiteiten van een wijze die diepzinnig is en die bezig is met
zelfbeschouwing, zijn als nacht voor personen die helemaal opgaan in het
materiële leven. Tijdens zo’n nacht blijven materialistische personen door
hun onwetendheid in slaap wat betreft zelfrealisatie. De introspectieve
wijze blijft waakzaam tijdens de ‘nacht’ van de materialistische mensen.
De wijze ervaart transcendentaal geluk door de geleidelijke vooruitgang
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die hij in zijn spirituele ontwikkeling maakt, terwijl degene die opgaat in
materiële activiteiten van verschillende soorten zinnelijk genot droomt,
omdat hij zich niet bewust is van zelfrealisatie. In die slaaptoestand voelt
hij zich soms gelukkig en soms verdrietig. Wie introspectief is, staat altijd
onverschillig tegenover materieel geluk en verdriet. Hij zet zijn activiteiten
voor zelfrealisatie voort en laat zich niet verstoren door materiële omstandigheden.

tekst 70
AaPaUYaRMaa<aMacl/Pa[iTaï&
SaMaud]MaaPa" Pa[ivXaiNTa YaÜTa( )
TaÜTk-aMaa Ya& Pa[ivXaiNTa SaveR
Sa XaaiNTaMaaPanaeiTa Na k-aMak-aMaq )) 70 ))

p™ryamŠam acala-prati˜haˆ
samudram paƒ pravianti yadvat
tadvat km yaˆ pravianti sarve
sa ntim pnoti na kma-km…
p™ryamŠam — voortdurend worden gevuld; acala-prati˜ham — onbewogen blijvend; samudram — de oceaan; paƒ — waters; pravianti
— binnenstromen; yadvat — zoals; tadvat — zo; kmƒ — verlangens;
yam— in wie; pravianti — binnenstromen; sarve — alle; saƒ — die
persoon; ntim — vrede; pnoti — verkrijgt; na — niet; kma-km… —
iemand die verlangens wil vervullen.
Alleen iemand die niet verstoord wordt door de onophoudelijke
stroom van verlangens — die als rivieren in de oceaan stromen,
die zelf voortdurend gevuld wordt, maar altijd rustig blijft — kan
vrede vinden, maar degene die zulke verlangens probeert te vervullen, kan dit niet.

Commentaar: Hoewel de uitgestrekte oceaan altijd gevuld is met water,
wordt ze altijd, vooral gedurende het regenseizoen, gevuld met nog veel
meer water. Toch blijft de oceaan dezelfde — kalm. Ze wordt niet in beroering gebracht en evenmin treedt ze buiten haar oevers. Dat geldt ook voor
iemand die verankerd is in KŠa-bewustzijn. Zolang men een materieel
lichaam heeft, blijven de verlangens van het lichaam naar zinsbevrediging
bestaan. Maar de toegewijde raakt door zijn volheid niet verstoord door
zulke verlangens.
Een KŠa-bewust persoon komt niets tekort, omdat de Heer in al zijn
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materiële benodigdheden voorziet. Hij is daarom als de oceaan — altijd
vol in zichzelf. Verlangens mogen naar hem toe komen als rivieren die
naar de oceaan stromen, maar hij blijft evenwichtig in zijn activiteiten en
hij raakt niet in het minst verstoord door verlangens naar zinsbevrediging.
Dat bewijst dat iemand KŠa-bewust is: hij voelt geen neigingen meer tot
materiële zinsbevrediging, hoewel de verlangens daarnaar nog aanwezig
zijn. Omdat hij tevreden blijft in de transcendentale liefdedienst van de
Heer, is hij in staat om net als de oceaan kalm te blijven en daardoor geniet
hij volkomen vrede.
Maar zij die hun verlangens willen vervullen, zelfs al is dat het verlangen naar bevrijding, laat staan materieel succes, zullen nooit vrede ervaren. Zij die resultaatgerichte activiteiten verrichten, zij die naar bevrijding
streven en ook de yog…’s die mystieke vermogens verlangen, zijn allemaal
ongelukkig, omdat ze onvervulde verlangens hebben. Maar een KŠabewust persoon is gelukkig met het dienen van de Heer en hij heeft geen
verlangens meer die vervuld moeten worden. Sterker nog, hij verlangt er
zelfs niet naar om bevrijd te worden uit de materiële gebondenheid. De
toegewijden van KŠa hebben geen materiële verlangens en daarom zijn
ze volkomen vredig.

tekst 71
ivhaYa k-aMaaNYa" SavaRNPauMaa&êriTa iNa"SPa*h" )
iNaMaRMaae iNarhªar" Sa XaaiNTaMaiDaGaC^iTa )) 71 ))

vihya kmn yaƒ sarvn
pumˆ carati niƒsphaƒ
nirmamo niraha‰kraƒ
sa ntim adhigacchati
vihya — heeft opgegeven; kmn — materiële verlangens naar zinsbevrediging; yaƒ — die; sarvn — alle; pumn — een persoon; carati —
leeft; niƒsphaƒ — vrij van verlangens; nirmamaƒ — zonder bezitsdrang;
niraha‰kraƒ — zonder vals ego; saƒ — hij; ntim — volmaakte vrede;
adhigacchati — bereikt.
Wie alle verlangens naar zinsbevrediging heeft opgegeven, wie
een leven vrij van verlangens leidt, wie alle bezitsdrang heeft opgegeven en vrij is van vals ego — alleen hij kan werkelijke vrede
vinden.

Commentaar: Vrij worden van verlangens betekent dat men niets verlangt voor zinsbevrediging. Met andere woorden, het verlangen om KŠa-
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bewust te worden betekent werkelijk zonder verlangens zijn. Het inzicht
dat ieders werkelijke positie die van een eeuwige dienaar van KŠa is,
zonder dat men zichzelf ten onrechte met dit materiële lichaam identificeert en zonder dat men ten onrechte iets in de wereld als zijn eigendom
beschouwt, is het volmaakte niveau van KŠa-bewustzijn. Wie zich op
dit niveau van perfectie bevindt, weet dat alles gebruikt moet worden om
KŠa tevreden te stellen, omdat Hij de eigenaar is van alles.
Arjuna wilde niet vechten voor zijn eigen zinsbevrediging, maar toen
hij volledig KŠa-bewust werd, vocht hij omdat KŠa dat wilde. Arjuna
had geen verlangen om voor zichzelf te vechten, maar voor KŠa vocht
dezelfde Arjuna zo goed als hij kon. Werkelijk vrij zijn van verlangens betekent verlangen naar de tevredenheid van KŠa; het is geen kunstmatige
poging om een einde te maken aan verlangens. Het levend wezen kan
niet zonder verlangens of zintuigen zijn, maar het moet de kwaliteit van
zijn verlangens veranderen. Iemand zonder materiële verlangens is ervan doordrongen dat alles het eigendom is van KŠa (…vsyam idaˆ
sarvam) en daarom beschouwt hij niets ten onrechte als zijn eigendom.
Deze transcendentale kennis is gebaseerd op zelfrealisatie, wat inhoudt
dat men goed beseft dat ieder levend wezen eeuwig een integrerend deeltje van KŠa is met een spirituele identiteit en dat de eeuwige positie van
het levend wezen daarom nooit dezelfde is als of hoger is dan die van
KŠa. Een dergelijk begrip van KŠa-bewustzijn is het basisprincipe van
echte vrede.

tekst 72
Wza b]aøq iSQaiTa" PaaQaR NaENaa& Pa[aPYa ivMauùiTa )
iSQaTvaSYaaMaNTak-ale/_iPa b]øiNavaR<aMa*C^iTa )) 72 ))

e brhm… sthitiƒ prtha
nainˆ prpya vimuhyati
sthitvsym anta-kle ’pi
brahma-nirvŠam cchati
e — deze; brhm… — spirituele; sthitiƒ — situatie; prtha — o zoon van
Pth; na — nooit; enm — dit; prpya — bereikend; vimuhyati — iemand is verward; sthitv — vaststaand; asym — in dit; anta-kle — aan
het eind van het leven; api — ook; brahma-nirvŠam — het spirituele
koninkrijk van God; cchati — men bereikt.
Dat is de spirituele en goddelijke levenswijze, en wie deze heeft bereikt, zal niet meer verward zijn. Wanneer iemand zich zelfs op het
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moment van de dood in die toestand bevindt, kan hij binnengaan
in het koninkrijk van God.

Commentaar: Men kan onmiddellijk, binnen een seconde, KŠa-bewust worden of goddelijk leven, of men kan zelfs na miljoenen levens niet
in staat zijn dit te bereiken. Het is een kwestie van de waarheid begrijpen
en deze aanvaarden. Kha˜v‰ga Mahrja bereikte deze toestand enkele
minuten vóór zijn dood door zich over te geven aan KŠa.
NirvŠa betekent een einde maken aan het materiële leven. Volgens
de boeddhistische filosofie is er na het beëindigen van dit materiële leven
enkel de leegte, maar de Bhagavad-g…t leert iets anders. Het echte leven
begint na het beëindigen van dit materiële bestaan. Voor een uitgesproken materialist is het voldoende om te weten dat men de materialistische
levenswijze moet beëindigen, maar voor personen die spiritueel gevorderd zijn, is er na dit materiële bestaan een ander bestaan. Als iemand het
geluk heeft om voor het beëindigen van dit leven KŠa-bewust te worden, dan bereikt hij onmiddellijk het niveau van brahma-nirvŠa.
Er bestaat geen verschil tussen het koninkrijk van God en devotionele dienst aan de Heer. Omdat ze zich allebei op het absolute vlak bevinden, is het zo dat, als men bezig is met transcendentale liefdedienst aan de
Heer, men het spirituele koninkrijk bereikt heeft. In de materiële wereld
zijn er activiteiten voor zinsbevrediging, maar in de spirituele wereld zijn
er KŠa-bewuste activiteiten. Met het verwerven van KŠa-bewustzijn
heeft men, zelfs tijdens dit leven, onmiddellijk het Brahman verworven
en iemand die verankerd is in KŠa-bewustzijn is zeker al het koninkrijk
van God binnengegaan. Brahman is precies het tegenovergestelde van
materie. Brhm… sthiti betekent daarom: ‘niet op het niveau van materiële
activiteiten.’ Devotionele dienst aan de Heer wordt in de Bhagavad-g…t
beschouwd als het niveau van bevrijding (sa guŠn samat…tyaitn brahma-bh™yya kalpate). Brhm… sthiti is daarom bevrijding van materiële
gebondenheid.
®r…la Bhaktivinoda µhkura heeft dit tweede hoofdstuk beschreven
als de samenvatting van de hele Bhagavad-g…t. De onderwerpen die de
Bhagavad-g…t behandelt, zijn karma-yoga, jñna-yoga en bhakti-yoga.
In het tweede hoofdstuk zijn karma- en jñna-yoga uitvoerig besproken
en ook is er een glimp van bhakti-yoga gegeven als de inhoud van de
hele tekst.
Zo eindigen de commentaren van ®r… ®r…mad A.C. Bhaktivedanta Swami
Prabhupda bij het tweede hoofdstuk van ®r…mad Bhagavad-g…t, getiteld ‘Samenvatting van de G…t’.

3
Karma-yoga

tekst 1
AJauRNa ovac
JYaaYaSaq ceTk-MaR<aSTae MaTaa buiÖJaRNaadRNa )
TaiTk&- k-MaRi<a gaaere Maa& iNaYaaeJaYaiSa ke-Xav )) 1 ))

arjuna uvca
jyyas… cet karmaŠas te
mat buddhir janrdana
tat kiˆ karmaŠi ghore mˆ
niyojayasi keava
arjunaƒ uvca — Arjuna zei; jyyas… — beter; cet — als; karmaŠaƒ —
dan resultaatgerichte activiteit; te — door Jou; mat — wordt beschouwd;
buddhiƒ — intelligentie; janrdana — o KŠa; tat — daarom; kim —
waarom; karmaŠi — in activiteit; ghore — afschuwelijk; mm — mij;
niyojayasi — Je betrekt; keava — o KŠa.
Arjuna zei: O Janrdana, o Keava, waarom wil Je me in deze gruwelijke oorlog betrekken, als Je denkt dat intelligentie beter is dan
resultaatgerichte activiteiten?

Commentaar: In het vorige hoofdstuk heeft de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods ®r… KŠa een uitvoerige beschrijving gegeven van de wezensstaat van de ziel met als doel Zijn innige vriend Arjuna te bevrijden uit de
oceaan van materieel leed. Daarnaast werd het pad van bewustwording
aangeraden: buddhi-yoga of KŠa-bewustzijn. KŠa-bewustzijn wordt
soms verkeerd begrepen en gezien als daadloosheid, en iemand met
die misvatting trekt zich vaak terug op een afgelegen plaats om volledig
KŠa-bewust te worden door de heilige naam van Heer KŠa te chanten.
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Maar zonder training in de filosofie van het KŠa-bewustzijn is het niet
raadzaam om de heilige naam van Heer KŠa op een eenzame plaats te
chanten, waar men alleen maar de goedkope verering van het argeloze
publiek krijgt.
Arjuna dacht ook dat KŠa-bewustzijn of buddhi-yoga of het gebruik
maken van de intelligentie om vooruitgang te maken in spirituele kennis,
zoiets was als zich terugtrekken uit het actieve leven en op een afgezonderde plaats ascese beoefenen. Met andere woorden, hij wilde op slimme
wijze de strijd ontlopen door KŠa-bewustzijn als een excuus te gebruiken. Maar als een oprechte leerling legde hij alles aan zijn meester voor en
vroeg hij KŠa wat hij het beste kon doen. Als antwoord hierop legt Heer
KŠa in dit derde hoofdstuk uitgebreid uit wat karma-yoga of activiteit in
KŠa-bewustzijn inhoudt.

tekst 2
VYaaiMaé[e<aev vaKYaeNa buiÖ& MaaehYaSaqv Mae )
Tadek&- vd iNaiêTYa YaeNa é[eYaae_hMaaPanuYaaMa( )) 2 ))

vymireŠeva vkyena
buddhiˆ mohayas…va me
tad ekaˆ vada nicitya
yena reyo ’ham pnuym
vymireŠa — door dubbelzinnige; iva — zeker; vkyena — woorden;
buddhim — intelligentie; mohayasi — Je verwart; iva — zeker; me —
mijn; tat — daarom; ekam — enkel één; vada — vertel alsjeblieft; nicitya
— verzekerend van; yena — waardoor; reyaƒ — werkelijk voordeel;
aham — ik; pnuym — kan hebben.
Mijn intelligentie is verward door Je dubbelzinnige instructies.
Vertel me daarom alsjeblieft ondubbelzinnig welk pad het beste
voor me is.

Commentaar: Als inleiding tot de Bhagavad-g…t werd er in het vorige
hoofdstuk uitleg gegeven over vele verschillende wegen, zoals s‰khyayoga, buddhi-yoga, het beheersen van de zintuigen door de intelligentie
en activiteit zonder zelfzuchtig verlangen; daarnaast werd de positie van de
nieuweling uitgelegd. Dit alles werd onsystematisch gepresenteerd; voor
een juist begrip en om tot handelen te komen was een gestructureerder
overzicht van het pad nodig. Arjuna wilde deze ogenschijnlijk verwarrende
zaak daarom ophelderen, zodat ook een doorsnee persoon ze zonder mis-
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verstanden zou kunnen aanvaarden. Hoewel KŠa Arjuna niet wilde verwarren met woordgegoochel, wist Arjuna niet hoe hij het proces van
KŠa-bewustzijn moest volgen — door daadloosheid of door actieve
dienstbaarheid. Met zijn vragen maakt Arjuna zo het pad van het KŠabewustzijn vrij voor alle serieuze studenten die het mysterie van de
Bhagavad-g…t willen begrijpen.

tekst 3
é[q>aGavaNauvac
l/aeke-_iSMaiNÜivDaa iNaïa Paura Pa[ae¢-a MaYaaNaga )
jaNaYaaeGaeNa Saa&:YaaNaa& k-MaRYaaeGaeNa YaaeiGaNaaMa( )) 3 ))

r…-bhagavn uvca
loke ’smin dvi-vidh ni˜h
pur prokt maynagha
jñna-yogena s‰khynˆ
karma-yogena yoginm
r…-bhagavn uvca — de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei; loke —
in de wereld; asmin — deze; dvi-vidh — twee soorten; ni˜h — geloof;
pur — vroeger; prokt — werden gezegd; may — door Mij; anagha—
o zondeloze; jñna-yogena — door het verbindingsproces van kennis;
s‰khynm — van de empirische filosofen; karma-yogena — door het
verbindingsproces van devotie; yoginm — van de toegewijden.
De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: O zondeloze Arjuna, Ik
heb al uitgelegd dat er twee soorten mensen zijn die naar zelfrealisatie streven. Sommigen proberen door middel van empirische,
filosofische speculatie het zelf te begrijpen, terwijl anderen dat
doen door devotionele dienst te verrichten.

Commentaar: In het tweede hoofdstuk, tekst 39, sprak de Heer over twee
benaderingen, namelijk s‰khya-yoga en karma-yoga of buddhi-yoga.
In dit vers legt de Heer hetzelfde duidelijker uit: s‰khya-yoga, het analytische onderzoek naar de aard van het spirituele en het materiële, is het
onderwerp van studie voor die groep mensen die geneigd is om te speculeren en de dingen te begrijpen via empirische kennis en filosofie. De andere groep mensen verricht activiteiten in KŠa-bewustzijn, zoals in tekst
61 van het tweede hoofdstuk wordt uitgelegd. In tekst 2.39 legde de Heer
ook uit dat men door te werken volgens de principes van buddhi-yoga of
KŠa-bewustzijn uit de gebondenheid door activiteiten bevrijd kan raken,
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en vervolgens dat dit proces foutloos is. Ditzelfde principe wordt duidelijker uitgelegd in tekst 2.61, dat zegt dat buddhi-yoga betekent dat men
volledig afhankelijk is van de Allerhoogste (of specifieker: van KŠa)
en dat de zintuigen zo gemakkelijk onder controle kunnen worden gebracht. De twee yoga’s zijn dus onderling afhankelijk, net zoals religie en
filosofie.
Religie zonder filosofie is sentiment, soms zelfs fanatisme, terwijl filosofie zonder religie mentale speculatie is. Het uiteindelijke doel is KŠa,
want de filosofen die ook oprecht naar de Absolute Waarheid zoeken,
komen uiteindelijk tot KŠa-bewustzijn. Dit staat ook in de Bhagavadg…t. Het hele proces houdt in dat men de werkelijke positie van het zelf
begrijpt in relatie met het Superzelf. Het indirecte proces is dat van filosofische speculatie waardoor iemand geleidelijk aan tot het punt van KŠabewustzijn kan komen; het andere proces bestaat eruit alles rechtstreeks
met KŠa te verbinden in KŠa-bewustzijn. Van deze twee paden is het
pad van het KŠa-bewustzijn beter, omdat het niet afhankelijk is van
het zuiveren van de zintuigen door een filosofisch proces. Het KŠabewustzijn zelf is het zuiverende proces en de rechtstreekse methode van
devotionele dienst is eenvoudig en tegelijkertijd verheven.

tekst 4
Na k-MaR<aaMaNaarM>aaàEZk-MYa| Pauåzae_énuTae )
Na c Sa&NYaSaNaadev iSaiÖ& SaMaiDaGaC^iTa )) 4 ))

na karmaŠm anrambhn
naikarmyaˆ puruo ’nute
na ca sannyasand eva
siddhiˆ samadhigacchati
na — niet; karmaŠm — van voorgeschreven plichten; anrambht —
door niet te vervullen; naikarmyam — vrijheid van karma; puruaƒ —
een man; anute — bereikt; na — evenmin; ca — ook; sannyasant
— door onthechting; eva — eenvoudigweg; siddhim — succes; samadhigacchati — bereikt.
Men kan zich niet van karma bevrijden door enkel al zijn activiteiten op te geven, noch bereikt men volmaaktheid door onthechting
alleen.

Commentaar: Iemand kan de onthechte levensorde aanvaarden wanneer hij gezuiverd is door het vervullen van de voorgeschreven plichten,
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die aangegeven zijn om de harten van materialistische mensen te zuiveren. Zonder een dergelijke zuivering zal iemand die abrupt de vierde
levensorde (sannysa) aanvaardt, niet succesvol kunnen worden. Volgens
empirische filosofen wordt iemand onmiddellijk net zo goed als NryaŠa
door sannysa te nemen of door afstand te doen van resultaatgerichte activiteiten. Maar KŠa verwerpt die zienswijze. Zonder zuivering van het hart
is sannysa gewoon een verstoring van de sociale orde. Aan de andere
kant, als iemand zich aan de transcendentale dienst van de Heer (buddhiyoga) wijdt, aanvaardt de Heer alle vooruitgang die zo iemand maakt op
het pad, zelfs als hij de plichten die normaal voor hem zijn voorgeschreven
niet nakomt. Sv-alpam apy asya dharmasya tryate mahato bhayt. Zelfs
een kleine hoeveelheid devotionele dienst stelt iemand in staat om grote
moeilijkheden te overwinnen.

tekst 5
Na ih k-iêT+a<aMaiPa JaaTau iTaïTYak-MaRk*-Ta( )
k-aYaRTae ùvXa" k-MaR SavR" Pa[k*-iTaJaEGauR<aE" )) 5 ))

na hi kacit kaŠam api
jtu ti˜haty akarma-kt
kryate hy avaaƒ karma
sarvaƒ prakti-jair guŠaiƒ
na — evenmin; hi — zeker; kacit — wie dan ook; kaŠam — een moment; api — ook; jtu — wanneer dan ook; ti˜hati — blijft; akarma-kt
— zonder iets te doen; kryate — wordt tot handelen gedwongen; hi —
zeker; avaaƒ — machteloos; karma — activiteit; sarvaƒ — iedereen;
prakti-jaiƒ — geboren uit de hoedanigheden van de materiële natuur;
guŠaiƒ — door de kwaliteiten.
Iedereen wordt machteloos gedwongen te handelen volgens de
eigenschappen die hij gekregen heeft van de hoedanigheden van
de materiële natuur; daarom kan niemand zelfs maar voor een
moment ophouden iets te doen.

Commentaar: Het is niet zo dat de ziel alleen actief is in haar belichaamde staat; integendeel, het is de aard van de ziel dat ze altijd actief is. Zonder de aanwezigheid van de ziel, kan het materiële lichaam niet bewegen.
Het lichaam is niet meer dan een levenloos voertuig, dat bestuurd wordt
door de ziel, die altijd actief is en zelfs niet voor een moment kan stoppen.
De ziel moet daarom betrokken worden in de goede activiteiten van het
KŠa-bewustzijn; zo niet, dan zal ze bezig worden gehouden met activiteiten die haar door de illusionerende energie worden opgelegd.
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Wanneer de ziel in contact staat met de materiële energie, wordt ze beïnvloed door de materiële hoedanigheden en om haar van deze invloed te
zuiveren, is het noodzakelijk de plichten die de stra’s voorschrijven te
vervullen. Maar als de ziel volgens haar natuur in KŠa-bewustzijn functioneert, dan is alles wat ze doet goed. Het ®r…mad-Bhgavatam (1.5.17)
bevestigt dit:
tyaktv sva-dharmaˆ caraŠmbujaˆ harer
bhajann apakvo ’tha patet tato yadi
yatra kva vbhadram abh™d amuya kiˆ
ko vrtha pto ’bhajatˆ sva-dharmataƒ
‘Voor wie zich toelegt op het KŠa-bewustzijn, maar de plichten die de
stra’s voorschrijven niet vervult of niet op de juiste manier devotionele
dienst beoefent of terugvalt van de standaard, is er niets verloren en niets
kwaads zal hem overkomen. Maar ook al volgt hij alle voorschriften voor
zuivering die in de stra’s staan, wat is daar dan het nut van als hij niet
KŠa-bewust is?’ Het zuiveringsproces is dus noodzakelijk om tot dit
KŠa-bewustzijn te komen. Daarom is sannysa of elk ander zuiveringsproces ervoor bedoeld om iemand te helpen het uiteindelijke doel te
bereiken, namelijk KŠa-bewust worden, want zonder KŠa-bewustzijn
wordt alles als een mislukking beschouwd.

tekst 6
k-MaeRiNd]Yaai<a Sa&YaMYa Ya AaSTae MaNaSaa SMarNa( )
wiNd]YaaQaaRiNvMaU!aTMaa iMaQYaacar" Sa oCYaTae )) 6 ))

karmendriyŠi saˆyamya
ya ste manas smaran
indriyrthn vim™htm
mithycraƒ sa ucyate
karma-indriyŠi — de vijf actieve zintuigen; saˆyamya — onder controle hebbend; yaƒ — iedereen die; ste — verblijft; manas — door de
geest; smaran — denkend aan; indriya-arthn — zinsobjecten; vim™ha
— dwaze; tm — ziel; mithy-craƒ — hypocriet; saƒ — hij; ucyate—
wordt genoemd.
Wie de actieve zintuigen beteugelt, maar in zijn geest bezig is met
zinsobjecten, misleidt beslist zichzelf en wordt een hypocriet genoemd.
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Commentaar: Er bestaan veel hypocrieten die weigeren in KŠa-bewustzijn te handelen, maar die een show maken van hun meditatie terwijl ze
in hun geest aan zinsbevrediging denken. Zulke hypocrieten spreken
soms ook droge filosofie om hun ontwikkelde volgelingen te overbluffen,
maar volgens dit vers zijn ze de grootste oplichters. Voor iemand die uit
is op zinnelijk genot is het beter om in zijn maatschappelijke positie te
blijven. Zolang hij de regels en bepalingen van zijn eigen status volgt, kan
hij toch geleidelijk vooruitgang maken in het zuiveren van zijn bestaan.
Maar wie zich alleen maar voordoet als een yog…, terwijl hij eigenlijk uit is
op zinsbevrediging, moet de grootste oplichter worden genoemd, ook al
spreekt hij soms over filosofie. De kennis van zo’n zondig persoon heeft
geen waarde, omdat de illusionerende energie van de Heer afbreuk doet
aan de gevolgen ervan. De geest van zo’n hypocriet is altijd onzuiver en
daarom heeft zijn hele show van yogameditatie geen enkele waarde.

tekst 7
YaiSTviNd]Yaai<a MaNaSaa iNaYaMYaar>aTae_JauRNa )
k-MaeRiNd]YaE" k-MaRYaaeGaMaSa¢-" Sa iviXaZYaTae )) 7 ))

yas tv indriyŠi manas
niyamyrabhate ’rjuna
karmendriyaiƒ karma-yogam
asaktaƒ sa viiyate
yaƒ — iemand die; tu — maar; indriyŠi — de zintuigen; manas —
door de geest; niyamya — regulerend; rabhate — begint; arjuna — o
Arjuna; karma-indriyaiƒ — door de actieve zintuigen; karma-yogam —
devotie; asaktaƒ — zonder gehechtheid; saƒ — hij; viiyate — is verreweg superieur.
Maar een oprecht persoon die de actieve zintuigen met de geest
probeert te beheersen en zonder gehechtheid karma-yoga [in
KŠa-bewustzijn] begint te beoefenen, is verreweg superieur.

Commentaar: In plaats van een pseudo-transcendentalist te worden om
een lichtzinnig leven van zinnelijk genot te leiden, is het veel beter om
zich te beperken tot zijn eigen plichten en het doel van het leven na te
streven, namelijk bevrijd raken uit materiële gebondenheid en het koninkrijk van God binnengaan.
Het svrtha-gati of het hoogste eigenbelang is het bereiken van ViŠu.
Het hele stelsel van varŠa en rama is ontworpen om ons te helpen dit
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levensdoel te bereiken. Een getrouwd persoon kan deze bestemming ook
bereiken via aan regels gebonden dienst in KŠa-bewustzijn. Voor zelfrealisatie kan men een gereguleerd leven leiden zoals dat in de stra’s
wordt voorgeschreven en kan men zonder gehechtheid doorgaan met
zijn verplichtingen om op die manier vooruitgang te maken. Een oprecht
persoon die deze methode volgt, is veel beter af dan de hypocriet die een
show maakt van het spirituele leven om indruk te maken op het argeloze
publiek. Een eenvoudige straatveger is veel beter dan een charlatan die
alleen maar mediteert om aan de kost te komen.

tekst 8
iNaYaTa& ku-å k-MaR Tv& k-MaR JYaaYaae ùk-MaR<a" )
XarqrYaa}aaiPa c Tae Na Pa[iSaÖyedk-MaR<a" )) 8 ))

niyataˆ kuru karma tvaˆ
karma jyyo hy akarmaŠaƒ
ar…ra-ytrpi ca te
na prasiddhyed akarmaŠaƒ
niyatam — voorgeschreven; kuru — doe; karma — plichten; tvam — jij;
karma — activiteit; jyyaƒ — beter; hi — zeker; akarmaŠaƒ — dan geen
activiteit; ar…ra — lichamelijk; ytr — onderhoud; api — zelfs; ca —
ook; te — jouw; na — nooit; prasiddhyet — wordt verwezenlijkt; akarmaŠaƒ — zonder activiteit.
Verricht je voorgeschreven plicht, want dat is beter dan geen activiteiten te verrichten. Zonder activiteiten kan men niet eens zijn
materiële lichaam onderhouden.

Commentaar: Er zijn veel mensen die net doen alsof ze mediteren en
die zich voordoen als leden van een voorname familie; ook zijn er mensen die zich beroepsmatig voordoen alsof ze alles hebben opgeofferd om
vooruitgang te maken in het spirituele leven. Heer KŠa wilde niet dat
Arjuna zo’n hypocriet werd; integendeel, de Heer wilde dat Arjuna zijn
plicht zou vervullen zoals die voor katriya’s is voorgeschreven. Arjuna
was zowel een getrouwd persoon als een veldheer en het was voor hem
daarom beter om in die positie te blijven en de religieuze plichten te
vervullen die voorgeschreven zijn voor katriya’s met een gezin. Zulke
activiteiten zuiveren geleidelijk aan het hart van een werelds persoon en
bevrijden hem van materiële onzuiverheid.
Zogenaamde onthechting, die als doel heeft zich ervan te onderhou-

3.9

Karma-yoga

/ 171

den, wordt nooit goedgekeurd door de Heer en evenmin door welke
religieuze tekst dan ook. Uiteindelijk moet iemand zijn lichaam en ziel
bijeenhouden door een of andere activiteit; men moet nooit gewoon uit
grilligheid activiteiten opgeven, zonder gezuiverd te zijn van materiële neigingen. Iedereen in de materiële wereld heeft beslist de onzuivere neiging
om de baas te spelen over de materiële natuur, of met andere woorden, de
neiging tot zinsbevrediging. Zulke onzuivere neigingen moeten gezuiverd
worden. Zonder dit volgens de voorgeschreven plichten te doen, zou
men nooit een zogenaamde transcendentalist moeten worden door al zijn
activiteiten op te geven en op andermans kosten te leven.

tekst 9
YajaQaaRTk-MaR<aae_NYa}a l/aek-ae_Ya& k-MaRbNDaNa" )
TadQa| k-MaR k-aENTaeYa Mau¢-Sa®" SaMaacr )) 9 ))

yajñrtht karmaŠo ’nyatra
loko ’yaˆ karma-bandhanaƒ
tad-arthaˆ karma kaunteya
mukta-sa‰gaƒ samcara
yajña-artht — enkel gedaan in het belang van Yajña, ViŠu; karmaŠaƒ —
dan activiteit; anyatra — anders; lokaƒ — wereld; ayam — deze; karmabandhanaƒ — gebondenheid door activiteit; tat — van Hem; artham —
in het belang van; karma — activiteit; kaunteya — o zoon van Kunt…;
mukta-sa‰gaƒ — bevrijd van contact; samcara — doe het perfect.
Men moet activiteiten verrichten als offers aan ViŠu, omdat activiteiten anders de oorzaak worden van gebondenheid in de materiële wereld. Vervul daarom je voorgeschreven plichten om Hem
tevreden te stellen, o zoon van Kunt…; op die manier zul je altijd
vrij blijven van gebondenheid.

Commentaar: Omdat men zelfs moet werken om in zijn gewone levensonderhoud te voorzien, zijn de voorgeschreven plichten voor bepaalde
sociale posities en functies zo vastgesteld dat ze dat doel dienen. Met yajña
worden Heer ViŠu en het brengen van offers aangeduid. Alle offers die
worden gebracht zijn bedoeld om Heer ViŠu tevreden te stellen. De veda’s
geven de volgende opdracht: yajño vai viŠuƒ. Met andere woorden, zowel voorgeschreven yajña’s verrichten als het rechtstreeks dienen van
Heer ViŠu leiden tot hetzelfde doel. KŠa-bewustzijn verschilt daarom
niet van het brengen van offers, zoals in dit vers voorgeschreven wordt.
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Het varŠrama-stelsel is ook bedoeld om Heer ViŠu tevreden te stellen. VarŠramcravat purueŠa paraƒ pumn/ viŠur rdhyate
(ViŠu PurŠa 3.8.9). Men moet daarom handelen om ViŠu tevreden te
stellen. Elke andere activiteit in de materiële wereld zal een oorzaak van
gebondenheid worden, omdat zowel goede als slechte activiteiten karma
opleveren, waardoor degene die zulke activiteiten verricht, gebonden
raakt. Men moet dus actief zijn in KŠa-bewustzijn om KŠa (of ViŠu)
tevreden te stellen. En terwijl men bezig is met zulke activiteiten, bevindt
men zich al op het niveau van bevrijding; dat is de grote kunst van activiteiten verrichten.
In het begin vereist dit proces deskundige begeleiding. Men moet
daarom ijverig werken onder de deskundige begeleiding van een toegewijde van Heer KŠa of met de rechtstreekse aanwijzingen van Heer
KŠa Zelf (onder wie Arjuna de kans had te werken). Niets moet voor
zinsbevrediging gedaan worden — alles moet juist worden gedaan om
KŠa tevreden te stellen. Wie zo handelt zal niet alleen geen karma ontwikkelen, maar zal ook geleidelijk aan verheven worden tot transcendentale liefdedienst aan de Heer, en dat is het enige wat iemand naar het
koninkrijk van God kan brengen.

tekst 10
SahYaja" Pa[Jaa" Sa*îa Pauraevac Pa[JaaPaiTa" )
ANaeNa Pa[SaivZYaßMaez vae_iSTvík-aMaDauk(- )) 10 ))

saha-yajñƒ prajƒ s˜v
purovca prajpatiƒ
anena prasaviyadhvam
ea vo ’stv i˜a-kma-dhuk
saha — samen met; yajñƒ — offers; prajƒ — generaties; s˜v — scheppend; pur — lang geleden; uvca — zei; praj-patiƒ — de Heer der
schepselen; anena — door deze; prasaviyadhvam — wordt steeds voorspoediger; eaƒ — dit; vaƒ — jullie; astu — laat het zijn; i˜a — van alle
wenselijke dingen; kma-dhuk — schenker.
Bij de aanvang van de schepping bracht de Heer der schepselen generaties mensen en halfgoden voort samen met offers aan ViŠu.
Daarop zegende Hij hen en sprak: ‘Wees gelukkig met dit yajña
[offer], want door het te volbrengen, zal jullie alles geschonken
worden wat wenselijk is om gelukkig te leven en bevrijding te
bereiken.’
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Commentaar: De Heer van alle wezens (ViŠu) schiep de materiële schepping om de geconditioneerde zielen de kans te geven terug te keren naar
huis, terug naar God. Alle levende wezens in de materiële schepping zijn
geconditioneerd door de materiële natuur, omdat ze hun relatie met ViŠu
of KŠa, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, vergeten zijn. De vedische principes zijn ervoor bedoeld om ons te helpen deze eeuwige relatie
te begrijpen, of zoals het in de Bhagavad-g…t staat: vedai ca sarvair
aham eva vedyaƒ. De Heer zegt dat Hem begrijpen het doel is van het
bestuderen van de veda’s. In de vedische hymnen wordt gezegd: patiˆ
vivasytmevaram. De Heer van de levende wezens is daarom de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, ViŠu. In het ®r…mad-Bhgavatam (2.4.20)
beschrijft ®r…la ®ukadeva Gosvm… de Heer ook op zoveel manieren als
pati:
riyaƒ patir yajña-patiƒ praj-patir
dhiyˆ patir loka-patir dhar-patiƒ
patir gati cndhaka-vŠi-stvatˆ
pras…datˆ me bhagavn satˆ patiƒ
De praj-pati is Heer ViŠu en Hij is de Heer van alle levende wezens,
alle werelden, alle schoonheid en de beschermer van iedereen. De Heer
heeft de materiële wereld geschapen om de geconditioneerde zielen in
staat te stellen yajña’s te leren verrichten om ViŠu tevreden te stellen,
zodat ze tijdens hun verblijf in de materiële wereld zonder zorgen een
aangenaam leven kunnen leiden en, nadat ze dit materiële lichaam hebben opgegeven, kunnen binnengaan in het koninkrijk van God. Dat is het
plan van de Heer voor de geconditioneerde ziel. Door het verrichten van
yajña worden de geconditioneerde zielen geleidelijk aan KŠa-bewust
en worden ze in alle opzichten goddelijk.
In de vedische teksten wordt voor het Tijdperk van Kali het sa‰k…rtanayajña  (het chanten van de namen van God) aangeraden en Heer Caitanya
introduceerde dit transcendentale proces om alle mensen in dit tijdperk te
bevrijden. Sa‰k…rtana-yajña en KŠa-bewustzijn gaan heel goed samen.
In Zijn vorm als toegewijde (als Heer Caitanya) wordt Heer KŠa met een
speciale verwijzing naar sa‰k…rtana-yajña in het ®r…mad-Bhgavatam
(11.5.32) als volgt beschreven:
kŠa-varŠaˆ tvikŠaˆ
s‰gop‰gstra-pradam
yajñaiƒ sa‰k…rtana-pryair
yajanti hi su-medhasaƒ
‘In dit Tijdperk van Kali zullen mensen die met voldoende intelligentie begiftigd zijn de Heer, die in het gezelschap van Zijn metgezellen is, vereren
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met het verrichten van het sa‰k…rtana-yajña.’ Andere yajña’s die in de
vedische literatuur worden voorgeschreven zijn moeilijk te verrichten in
dit Tijdperk van Kali, maar het sa‰k…rtana-yajña is in alle opzichten makkelijk en subliem en wordt ook aangeraden in de Bhagavad-g…t (9.14).

tekst 11
devaN>aavYaTaaNaeNa Tae deva >aavYaNTau v" )
ParSPar& >aavYaNTa" é[eYa" ParMavaPSYaQa )) 11 ))

devn bhvayatnena
te dev bhvayantu vaƒ
parasparaˆ bhvayantaƒ
reyaƒ param avpsyatha
devn — halfgoden; bhvayat — geplezierd hebbend; anena — door
dit offer; te — die; devƒ — halfgoden; bhvayantu — zullen plezieren;
vaƒ — jullie; parasparam — wederzijds; bhvayantaƒ — elkaar plezierend; reyaƒ — gunst; param — de allerhoogste; avpsyatha — jullie zullen bereiken.
‘Wanneer de halfgoden door offers tevreden zijn gesteld, zullen zij
jullie ook tevredenstellen en op die manier zal er door de samenwerking tussen mensen en halfgoden voorspoed heersen voor
iedereen.’

Commentaar: De halfgoden zijn bekrachtigde bestuurders van materiële aangelegenheden. Het voorzien van lucht, licht, water en alle andere
zegeningen waardoor lichaam en ziel van ieder levend wezen bij elkaar
gehouden worden, is toevertrouwd aan ontelbare halfgoden, die assistenten zijn in verschillende delen van het lichaam van de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods. Of ze tevreden of ontevreden zijn hangt af van het
verrichten van yajña’s door de mensen. Sommige van die yajña’s zijn
bedoeld om bepaalde halfgoden tevreden te stellen, maar toch wordt
Heer ViŠu in die yajña’s vereerd als de belangrijkste genieter. In de
Bhagavad-g…t (5.29) wordt ook gezegd dat KŠa Zelf de genieter is van
alle yajña’s: bhoktraˆ yajña-tapasm. Uiteindelijk is het hoogste doel
van alle yajña’s de tevredenheid van de yajña-pati. Wanneer deze yajña’s
perfect worden uitgevoerd, zullen de halfgoden, die verantwoordelijk zijn
voor de verschillende afdelingen voor bepaalde voorzieningen, vanzelf
ook tevreden zijn en zal er geen schaarste zijn in de toevoer van natuurlijke producten.
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Het verrichten van yajña’s heeft veel bijkomende voordelen en leidt
uiteindelijk tot bevrijding uit materiële gebondenheid. Alle activiteiten worden erdoor gezuiverd, zoals in de veda’s wordt bevestigd: hra-uddhau
sattva-uddhiƒ sattva-uddhau dhruv smtiƒ smti-lambhe sarvagranth…nˆ vipramokaƒ. Door het verrichten van yajña wordt iemands voedsel
geheiligd en door geheiligd voedsel te eten raakt iemands hele bestaan
gezuiverd; doordat het bestaan geheiligd wordt, raken de fijnere weefsels
van het geheugen geheiligd en wanneer het geheugen geheiligd is, kan
iemand aan het pad van bevrijding denken. Al deze elementen samen leiden tot KŠa-bewustzijn, iets wat zeer noodzakelijk is in de hedendaagse
samenleving.

tekst 12
wíaN>aaeGaaiNh vae deva daSYaNTae Yaj>aaivTaa" )
TaEdRtaaNaPa[daYaE>Yaae Yaae >au»e STaeNa Wv Sa" )) 12 ))

i˜n bhogn hi vo dev
dsyante yajña-bhvitƒ
tair dattn apradyaibhyo
yo bhu‰kte stena eva saƒ
i˜n — gewenste; bhogn — levensbehoeften; hi — zeker; vaƒ — aan jullie; devƒ — de halfgoden; dsyante — zullen schenken; yajña-bhvitƒ
— tevredengesteld door het volbrengen van offers; taiƒ — door hen;
dattn — gegeven dingen; apradya — zonder geofferd te hebben; ebhyaƒ — aan deze halfgoden; yaƒ — hij die; bhu‰kte — geniet; stenaƒ —
dief; eva — zeker; saƒ — hij.
‘Wanneer de halfgoden, die verantwoordelijk zijn voor het voorzien in verschillende levensbehoeften, tevreden zijn gesteld met
de volbrachte yajña’s, zullen zij jullie alles geven wat nodig is.
Maar hij die van zulke giften geniet zonder ze aan de halfgoden
terug te offeren, is beslist een dief.’

Commentaar: De halfgoden zijn geautoriseerde tussenpersonen van de
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, ViŠu, en zijn verantwoordelijk voor
het voorzien in alle levensbehoeften. Ze moeten daarom worden tevredengesteld door het verrichten van voorgeschreven yajña’s. In de veda’s
worden verschillende soorten yajña’s voorgeschreven voor verschillende
soorten halfgoden, maar uiteindelijk worden al deze yajña’s aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods geofferd. Wie niet begrijpt wie de Al-
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lerhoogste Persoonlijkheid Gods is, wordt aangeraden om offers te brengen aan de halfgoden.
Overeenkomstig de verschillende materiële kwaliteiten van degene
die het offer brengt, worden er in de veda’s verschillende soorten yajña’s
aangeraden. De verering van verschillende halfgoden heeft dezelfde basis,
namelijk de verschillende materiële kwaliteiten. Vleeseters wordt bijvoorbeeld aangeraden om de godin Kl…, de afgrijselijke gedaante van
de materiële natuur, te vereren, en er wordt aanbevolen dierenoffers aan
haar te brengen. Voor hen die in de hoedanigheid goedheid zijn, wordt
echter de transcendentale verering van Heer ViŠu aangeraden. Maar uiteindelijk zijn alle yajña’s bedoeld voor geleidelijke verheffing naar de transcendentale positie. Voor gewone mensen zijn op zijn minst de vijf yajña’s
vereist die de pañca-mah-yajña worden genoemd.
Het is belangrijk om in te zien dat de halfgoden in naam van de Heer
alle levensbehoeften van de menselijke samenleving leveren. Niemand is
in staat om iets te produceren. Neem bijvoorbeeld al het voedsel voor
de menselijke samenleving. Voor personen in de hoedanigheid goedheid
bestaat dat uit granen, vruchten, groenten, melk, suiker enz. en voor nietvegetariërs uit soorten vlees. Al dit voedsel kan niet door de menselijke
samenleving gemaakt worden. Andere voorbeelden zijn warmte, licht,
water, lucht enz.; ook dit zijn levensbehoeften en ze kunnen geen van alle
door de menselijke samenleving worden aangemaakt. Zonder de Allerhoogste Heer zou er geen overvloed zijn aan zonlicht, maanlicht, regen,
wind enz. zonder welke niemand kan leven.
Het is duidelijk dat ons leven afhangt van de bevoorrading van de
Heer. Zelfs voor onze fabrieken hebben we zoveel grondstoffen nodig:
ijzer, zwavel, kwik, mangaan en zoveel andere onontbeerlijke zaken.
Deze worden allemaal door de tussenpersonen van de Heer geleverd, met
als doel dat we er op de juiste manier gebruik van maken, dat wil zeggen:
om onszelf gezond en in goede conditie te houden met het oog op zelfrealisatie. En het is zelfrealisatie die tot het doel van het leven leidt: bevrijding van de strijd om het materiële bestaan. Dit doel van het leven wordt
bereikt door het verrichten van yajña’s. Als we de zin van het menselijk
leven vergeten en de voorraden van de tussenpersonen van de Heer alleen
voor zinsbevrediging gebruiken, raken we daardoor meer en meer verstrikt in het materiële bestaan, en dat is niet de bedoeling van de schepping. Op die manier zullen we zeker dieven worden en daarom worden
gestraft door de wetten van de materiële natuur. Een samenleving van
dieven kan nooit gelukkig zijn omdat ze geen levensdoel heeft. Uiteindelijk hebben de uitgesproken materialistische dieven geen doel in het
leven. Ze zijn alleen maar uit op zinsbevrediging en ook weten ze niet hoe
ze yajña’s moeten verrichten. Maar Heer Caitanya heeft het eenvoudigste
proces van yajña toegankelijk gemaakt, namelijk het sa‰k…rtana-yajña,
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dat iedereen in de wereld die de principes van het KŠa-bewustzijn accepteert, kan verrichten.

tekst 13
YajiXaíaiXaNa" SaNTaae MauCYaNTae SavRik-iLbzE"
>auÅTae Tae Tvga& PaaPaa Yae PacNTYaaTMak-ar<aaTa( )) 13 ))

yajña-i˜inaƒ santo
mucyante sarva-kilbiaiƒ
bhuñjate te tv aghaˆ pp
ye pacanty tma-kraŠt
yajña-i˜a — van voedsel dat gegeten wordt na het brengen van yajña;
ainaƒ — eters; santaƒ — de toegewijden; mucyante — worden bevrijd;
sarva — allerlei soorten; kilbiaiƒ — van zonden; bhuñjate — genieten;
te — zij; tu — maar; agham — ernstige zonden; ppƒ — zondaars; ye —
die; pacanti — bereiden voedsel; tma-kraŠt — voor zinsbevrediging.
‘De toegewijden van de Heer worden van allerlei soorten zonden
bevrijd, omdat ze voedsel eten dat eerst geofferd is. Maar anderen,
die voedsel bereiden voor persoonlijke zinsbevrediging, eten beslist uitsluitend zonde.’

Commentaar: De toegewijden van de Allerhoogste Heer of zij die KŠabewust zijn worden santa’s genoemd en ze zijn altijd vol liefde voor de
Heer, zoals beschreven wordt in de Brahma-saˆhit (5.38): premñjanacchurita-bhakti-vilocanena santaƒ sadaiva hdayeu vilokayanti. De santa’s, die altijd een liefdesband hebben met de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods, die bekendstaat als Govinda (Hij die alle vreugde geeft), Mukunda
(Hij die bevrijding geeft) en KŠa (de alaantrekkelijke persoon), aanvaarden niets zonder het eerst aan de Allerhoogste Persoon te offeren. Zulke
toegewijden verrichten daarom altijd yajña’s in de vorm van de verschillende onderdelen van devotionele dienst zoals ravaŠaˆ, k…rtanaˆ,
smaraŠam, arcanam enz., en door die yajña’s te verrichten blijven ze
altijd onaangedaan door allerlei onzuiverheden van zondige invloeden
in de materiële wereld. Anderen, die voedsel bereiden voor hun eigen
zinsbevrediging, zijn niet alleen dieven, maar eten ook allerlei soorten
zonden. Hoe kan iemand gelukkig zijn als hij zowel een dief als een zondaar is? Dat is niet mogelijk. Als mensen in alle opzichten gelukkig willen
worden, moet hen worden geleerd hoe ze in volledig KŠa-bewustzijn
het eenvoudige proces van het sa‰k…rtana-yajña kunnen verrichten; er
kan anders geen vrede of geluk zijn in de wereld.
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tekst 14
AàaÙviNTa >aUTaaiNa PaJaRNYaadàSaM>av" )
YajaÙviTa PaJaRNYaae Yaj" k-MaRSaMauÙv" )) 14 ))

annd bhavanti bh™tni
parjanyd anna-sambhavaƒ
yajñd bhavati parjanyo
yajñaƒ karma-samudbhavaƒ
annt — van granen; bhavanti — groeien; bh™tni — de materiële lichamen; parjanyt — van regen; anna — van granen; sambhavaƒ — productie; yajñt — van het brengen van offers; bhavati — wordt mogelijk;
parjanyaƒ — regen; yajñaƒ — het brengen van yajña; karma — voorgeschreven plichten; samudbhavaƒ — geboren uit.
Alle bezielde lichamen blijven in leven door granen, die groeien
dankzij de regen. Regen volgt op het brengen van yajña’s [offers]
en yajña’s hebben hun oorsprong in voorgeschreven activiteiten.

Commentaar: ®r…la Baladeva Vidybh™Ša, een groot commentator op
de Bhagavad-g…t, schrijft het volgende: ye indrdy-a‰gatayvasthitaˆ
yajñaˆ sarvevaraˆ viŠum abhyarcya tac-cheam ananti tena tad
deha-ytrˆ sampdayanti, te santaƒ sarvevarasya yajña-puruasya
bhaktƒ sarva-kilbiair andi-kla-vivddhair tmnubhava-pratibandhakair nikhilaiƒ ppair vimucyante. De allerhoogste Heer, die bekendstaat als de yajña-purua, de persoonlijke genieter van alle offers, is de
meester van alle halfgoden, die Hem dienen zoals de verschillende ledematen het hele lichaam dienen. Halfgoden als Indra, Candra en VaruŠa
zijn aangesteld als functionarissen om de materiële aangelegenheden te
regelen en de veda’s schrijven offers voor om deze halfgoden tevreden te
stellen, zodat ze bereid zijn voldoende lucht, licht en water te leveren om
granen te produceren.
Wanneer Heer KŠa wordt vereerd, worden de halfgoden, die de
verschillende ledematen van de Heer zijn, vanzelf ook vereerd; het is daarom onnodig de halfgoden apart te vereren. Dit is de reden waarom de
toegewijden van Heer KŠa hun voedsel eerst aan Hem offeren en het
daarna eten; dit is een proces waardoor het lichaam spiritueel gevoed
wordt. Door dit te doen worden niet alleen karmische reacties op zonden
tenietgedaan, maar wordt het lichaam ook immuun voor alle besmetting
van de materiële natuur. Wanneer er een epidemische ziekte heerst, beschermt een vaccinestof iemand tegen zo’n epidemie. Op dezelfde manier
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geeft het voedsel dat aan Heer ViŠu geofferd is en dat wij daarna eten,
ons een goede weerstand tegen materiële invloeden, en wie van dit gebruik een gewoonte heeft gemaakt, wordt een toegewijde van de Heer
genoemd. Wie KŠa-bewust is en alleen voedsel eet dat geofferd is aan
KŠa, kan daarom al het karma voor vroegere infecties, dat een belemmering op het pad van zelfrealisatie is, tegengaan. Maar wie dit nalaat, begaat
voortdurend meer en meer zondige activiteiten, waarvoor hij zal moeten
lijden door in zijn volgend leven geboren te worden in het lichaam van
een hond of een varken. De materiële wereld is vol onzuiverheden, maar
wie geïmmuniseerd is door de prasdam van de Heer (voedsel dat eerst
aan ViŠu geofferd is), is beschermd tegen de aanval, terwijl iemand die
dat niet doet besmet wordt.
Voedsel betekent eigenlijk granen en groenten. Het menselijk wezen
eet verschillende granen, groenten, vruchten enz., en de dieren eten het
afval van granen en groenten, gras, planten enz. Mensen die gewend zijn
om vlees te eten, zijn indirect ook afhankelijk van de productie van planten wanneer ze dieren willen eten. We zijn daarom uiteindelijk afhankelijk
van de opbrengst van het land en niet van wat in grote fabrieken geproduceerd wordt. De opbrengst van het land is te danken aan voldoende
regenval en die regen wordt door halfgoden als Indra, de zonnegod, de
maangod enz. bestuurd, en zij zijn allemaal dienaren van de Heer. De Heer
kan worden tevredengesteld door offers, maar wie deze niet verricht, zal
in schaarste leven — dat is de wet van de natuur. Om ons op zijn minst
voor voedselschaarste te behoeden, moeten we dus yajña verrichten, in het
bijzonder het sa‰k…rtana-yajña dat voor dit tijdperk is voorgeschreven.

tekst 15
k-MaR b]øaeÙv& iviÖ b]øa+arSaMauÙvMa( )
TaSMaaTSavRGaTa& b]ø iNaTYa& Yaje Pa[iTaiïTaMa( )) 15 ))

karma brahmodbhavaˆ viddhi
brahmkara-samudbhavam
tasmt sarva-gataˆ brahma
nityaˆ yajñe prati˜hitam
karma — activiteit; brahma — van de veda’s; udbhavam — voortgebracht; viddhi — je moet weten; brahma — de veda’s; akara — van
het Allerhoogste Brahman (de Persoonlijkheid Gods); samudbhavam —
rechtstreeks gemanifesteerd; tasmt — daarom; sarva-gatam — alomtegenwoordig; brahma — de transcendentie; nityam — eeuwig; yajñe
— in offers; prati˜hitam — aanwezig zijn.
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Gereguleerde activiteiten worden voorgeschreven in de veda’s en
de veda’s zijn rechtstreeks afkomstig van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Daarom is de alomtegenwoordige Transcendentie
eeuwig aanwezig in het brengen van offers.

Commentaar: Yajñrtha-karma, de noodzaak van activiteiten uitsluitend om KŠa tevreden te stellen, wordt in dit vers nog duidelijker uitgelegd. Als we actief moeten zijn om de yajña-purua, ViŠu, tevreden te
stellen, dan moeten we voor zulke activiteiten de richtlijnen raadplegen
van Brahman, de transcendentale veda’s. De veda’s zijn daarom het richtsnoer van het menselijk handelen. Alle activiteit die zonder de aanwijzingen van de veda’s gedaan wordt, wordt vikarma of ongeautoriseerde,
zondige activiteit genoemd. Men moet daarom altijd de aanwijzingen van
de veda’s volgen om zich te behoeden voor het karma dat op handelen
volgt. Zoals iemand in het gewone leven volgens de aanwijzingen van de
regering moet werken, zo moet iemand ook volgens de aanwijzingen van
de allerhoogste regering van de Heer werken.
Deze aanwijzingen, de veda’s, worden rechtstreeks gemanifesteerd
uit de adem van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. In de BhadraŠyaka Upaniad (4.5.11) staat: asya mahato bh™tasya nivasitam etad
yad g-vedo yajur-vedaƒ sma-vedo ’tharv‰girasaƒ — ‘De vier veda’s,
namelijk de ¬g-veda, Yajur-veda, Sma-veda en Atharva-veda, zijn allemaal emanaties van de adem van de grote Persoonlijkheid Gods.’ In de
Brahma-saˆhit wordt bevestigd dat de almachtige Heer kan spreken
door te ademen, omdat Hij de almacht heeft om met elk van Zijn zintuigen
de functies van alle andere zintuigen te vervullen. Met andere woorden,
de Heer kan spreken door te ademen en kan bevruchten met Zijn ogen. Er
wordt gezegd dat Hij Zijn blik over de materiële natuur liet gaan en op die
manier de levende wezens verwekte. Na deze schepping of het inbrengen
van de geconditioneerde zielen in de baarmoeder van de materiële natuur
gaf Hij Zijn aanwijzingen in de vorm van de vedische wijsheid om die geconditioneerde zielen te laten zien hoe ze kunnen terugkeren naar huis,
terug naar God.
We moeten altijd bedenken dat de geconditioneerde zielen in de
materiële wereld allemaal een verlangen naar materieel genot hebben.
Maar de vedische aanwijzingen zijn zo opgesteld dat iemand zijn verwrongen verlangens kan vervullen en daarna terug kan gaan naar God.
Dit is een kans voor de geconditioneerde ziel om bevrijding te krijgen en
daarom moet ze het proces van yajña proberen te volgen door KŠabewust te worden. Zelfs zij die de vedische voorschriften niet hebben
gevolgd, kunnen de principes van het KŠa-bewustzijn toepassen en
dat zal dan een vervanging zijn voor het verrichten van vedische yajña’s
of karma’s.
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tekst 16
Wv& Pa[viTaRTa& c§&- NaaNauvTaRYaTaqh Ya" )
AgaaYauiriNd]YaaraMaae Maaega& PaaQaR Sa JaqviTa )) 16 ))

evaˆ pravartitaˆ cakraˆ
nnuvartayat…ha yaƒ
aghyur indriyrmo
moghaˆ prtha sa j…vati
evam — op die manier; pravartitam — door de veda’s ingesteld; cakram
— cyclus; na — niet; anuvartayati — aanvaardt; iha — in dit leven;
yaƒ — iemand die; agha-yuƒ — van wie het leven vol zonden is; indriya-rmaƒ — tevreden met zinsbevrediging; mogham — vergeefs;
prtha — o zoon van Pth (Arjuna); saƒ — hij; j…vati — leeft.
Mijn beste Arjuna, wie zich in dit menselijk leven niet houdt aan
de cyclus van offers die door de veda’s is ingesteld, leidt ongetwijfeld een leven vol zonde. Wie zo alleen maar voor zinsbevrediging
leeft, leeft tevergeefs.

Commentaar: De filosofie van de mammonist, namelijk ‘hard werken
en van zinsbevrediging genieten’, wordt in dit vers door de Heer veroordeeld. Voor hen die van de materiële wereld willen genieten, is het verrichten van de bovengenoemde cyclus van yajña’s absoluut noodzakelijk.
Wie deze regels niet volgt, leidt beslist een riskant leven, omdat er een
steeds grotere doem op hem komt te rusten. Volgens de wet van de natuur
is de menselijke levensvorm speciaal bedoeld voor zelfrealisatie op een
van de drie manieren, namelijk karma-yoga, jñna-yoga of bhakti-yoga.
Voor de transcendentalisten, die boven deugd en ondeugd staan, bestaat
er geen noodzaak om de voorgeschreven yajña’s op een strikte manier
te verrichten, maar zij die zich bezighouden met zinsbevrediging moeten
gezuiverd worden door de bovengenoemde cyclus van yajña’s.
Er bestaan verschillende soorten activiteiten. Zij die niet KŠa-bewust
zijn, hebben ongetwijfeld een zintuiglijk bewustzijn en voor hen is het
noodzakelijk om vrome activiteiten te verrichten. Het yajña-systeem is zo
opgezet, dat personen met een zintuiglijk bewustzijn hun verlangens kunnen vervullen zonder verstrikt te raken in het karma dat op activiteiten van
zinsbevrediging volgt. De voorspoed van de wereld hangt niet af van onze
eigen inspanningen, maar van het achterliggende plan van de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods, dat direct door de halfgoden wordt uitgevoerd. De
yajña’s zijn daarom rechtstreeks gericht op bepaalde halfgoden die in de
veda’s worden genoemd. Indirect is dit het beoefenen van KŠa-bewustzijn, want wanneer men het verrichten van yajña’s meester is, wordt men
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zeker KŠa-bewust. Maar als men door het verrichten van yajña’s niet
KŠa-bewust wordt, dan zijn zulke principes niets anders dan morele
voorschriften. Men moet zijn vooruitgang daarom niet beperken tot morele
voorschriften alleen, maar men moet deze transcenderen om tot KŠabewustzijn te komen.

tekst 17
YaSTvaTMariTarev SYaadaTMaTa*áê MaaNav" )
AaTMaNYaev c SaNTauíSTaSYa k-aYa| Na ivÛTae )) 17 ))

yas tv tma-ratir eva syd
tma-tpta ca mnavaƒ
tmany eva ca santu˜as
tasya kryaˆ na vidyate
yaƒ — iemand die; tu — maar; tma-ratiƒ — plezier hebbend in het zelf;
eva — zeker; syt — blijft; tma-tptaƒ — tevreden in het zelf; ca — en;
mnavaƒ — een mens; tmani — in zichzelf; eva — alleen; ca — en;
santu˜aƒ — volkomen voldaan; tasya — zijn; kryam — plicht; na —
niet; vidyate — bestaat.
Maar wie zijn menselijke levensvorm aan zelfrealisatie wijdt, wie
alleen maar vreugde beleeft door en tevreden is met het zich realiseren van het zelf en zo volkomen voldaan is, voor hem bestaat
er geen plicht.

Commentaar: Iemand die volledig KŠa-bewust is en die volkomen tevreden is door zijn activiteiten in KŠa-bewustzijn, heeft geen plichten
meer te vervullen. Omdat hij KŠa-bewust is, is hij onmiddellijk gezuiverd van alle zondige neigingen vanbinnen, wat het gevolg is van vele,
vele duizenden yajña’s. Door deze zuivering van bewustzijn raakt iemand
volledig overtuigd van zijn eeuwige positie in relatie met de Allerhoogste.
Zijn plicht wordt hem duidelijk door de genade van de Heer vanbinnen en
hij heeft daardoor geen verplichtingen meer ten opzichte van de vedische
voorschriften. Zo’n KŠa-bewust persoon is niet langer geïnteresseerd in
materiële activiteiten en beleeft geen plezier meer aan materiële dingen
als wijn, vrouwen en meer van zulke verdwazingen.

tekst 18
NaEv TaSYa k*-TaeNaaQaaeR Naak*-TaeNaeh k-êNa )
Na caSYa SavR>aUTaezu k-iêdQaRVYaPaaé[Ya" )) 18 ))
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naiva tasya ktenrtho
nkteneha kacana
na csya sarva-bh™teu
kacid artha-vyaprayaƒ
na — nooit; eva — zeker; tasya — zijn; ktena — door zijn plicht te vervullen; arthaƒ — doel; na — evenmin; aktena — zonder zijn plicht te
vervullen; iha — in deze wereld; kacana — wat dan ook; na — nooit;
ca — en; asya — van hem; sarva-bh™teu — te midden van alle levende
wezens; kacit — enkele; artha — reden; vyaprayaƒ — toevlucht nemen tot.
Voor een zelfgerealiseerd persoon bestaat er tijdens het vervullen
van zijn voorgeschreven plichten geen enkel doel om na te streven, maar evenmin heeft hij reden om zulke activiteiten niet te
verrichten. Ook hoeft hij zich niet afhankelijk te stellen van enig
ander levend wezen.

Commentaar: Wie zelfgerealiseerd is, is niet langer verplicht om welke
voorgeschreven plichten dan ook te vervullen, behalve zijn activiteiten in
KŠa-bewustzijn. Toch is KŠa-bewustzijn geen inactiviteit; dit zal in de
volgende verzen worden uitgelegd. Wie KŠa-bewust is, zoekt bij geen
enkel persoon zijn toevlucht, bij mens noch halfgod. Wat hij ook doet in
KŠa-bewustzijn, het is voldoende om zijn plicht te vervullen.

tekst 19
TaSMaadSa¢-" SaTaTa& k-aYa| k-MaR SaMaacr )
ASa¢-ae ùacrNk-MaR ParMaaPanaeiTa PaUåz" )) 19 ))

tasmd asaktaƒ satataˆ
kryaˆ karma samcara
asakto hy caran karma
param pnoti p™ruaƒ
tasmt — daarom; asaktaƒ — zonder gehechtheid; satatam — voortdurend; kryam — als plicht; karma — activiteit; samcara — verricht;
asaktaƒ — ongehecht; hi — zeker; caran — doen; karma — activiteit;
param — het Allerhoogste; pnoti — bereikt; p™ruaƒ — een man.
Men moet daarom uit plichtsbesef handelen, zonder gehecht te
zijn aan de vruchten van activiteiten, want handelt men zonder
gehechtheid, dan bereikt men de Allerhoogste.

3.20

184 / Bhagavad-gŸTĀ zoals ze is

Commentaar: Voor toegewijden is het Allerhoogste de Persoonlijk Gods,
maar voor de impersonalist is dat bevrijding. Wie onder de juiste begeleiding en zonder gehechtheid aan de resultaten van zijn activiteiten voor
KŠa of in KŠa-bewustzijn handelt, maakt zeker vooruitgang op het
pad naar het allerhoogste doel van het leven. KŠa gaf Arjuna de opdracht
om tijdens de Slag van Kuruketra in Zijn belang te vechten, omdat Hij dat
wilde. Goed of geweldloos willen zijn is een kwestie van persoonlijke
gehechtheid, maar iets doen in het belang van de Allerhoogste, is iets
doen zonder gehechtheid aan resultaten. Dat is volmaakte activiteit van
het hoogste niveau en wordt door de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods,
®r… KŠa, aangeraden.
De vedische rituelen, zoals voorgeschreven offers, worden verricht
om zich te zuiveren van de zondige activiteiten die men op het gebied
van zinsbevrediging heeft begaan. Maar KŠa-bewuste activiteiten zijn
ontstegen aan het karma voor goede of slechte daden. Wie KŠa-bewust
is, is niet gehecht aan het resultaat, maar handelt alleen in het belang van
KŠa; hij is met allerlei activiteiten bezig, maar is volkomen onthecht.

tekst 20
k-MaR<aEv ih Sa&iSaiÖMaaiSQaTaa JaNak-adYa" )
l/aek-Sa°hMaevaiPa SaMPaXYaNk-TauRMahRiSa )) 20 ))

karmaŠaiva hi saˆsiddhim
sthit janakdayaƒ
loka-sa‰graham evpi
sampayan kartum arhasi
karmaŠ — door activiteit; eva — zelfs; hi — zeker; saˆsiddhim — in
volmaaktheid; sthitƒ — bevindend; janaka-dayaƒ — Janaka en andere koningen; loka-sa‰graham — de mensen in het algemeen; eva api
— ook; sampayan — beschouwend; kartum — handelen; arhasi — je
moet.
Vorsten als Janaka kwamen tot volmaaktheid uitsluitend door hun
voorgeschreven plichten te vervullen. Daarom moet je je voorgeschreven activiteiten verrichten; enkel om de gewone mensen te
onderrichten.

Commentaar: Koningen als Janaka waren allemaal zelfgerealiseerde zielen en hoefden daarom de plichten die in de veda’s worden voorgeschreven niet te vervullen. Toch verrichtten zij alle voorgeschreven activiteiten
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om zo een goed voorbeeld te zijn voor de mensen in het algemeen. Janaka was de vader van S…t en de schoonvader van Heer ®r… Rma. Omdat
hij een toegewijde van de Heer was, bevond hij zich op een transcendentaal niveau, maar omdat hij de koning van Mithil was (een district van
de Indiase provincie Bihar) moest hij zijn onderdanen leren hoe ze voorgeschreven activiteiten moesten verrichten. Voor Heer KŠa en Arjuna,
Zijn eeuwige vriend, was het niet nodig om in de Slag van Kuruketra te
vechten, maar toch streden ze om de mensen in het algemeen te leren
dat ook geweld noodzakelijk is in een situatie waarin goede argumenten
geen effect meer hebben. Voordat de Slag van Kuruketra begon, was het
uiterste gedaan om de oorlog af te wenden, zelfs door de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods. Maar de tegenpartij was vastberaden om te strijden. Voor zo’n goede zaak bestaat er een noodzaak om te vechten. Ook
al heeft een KŠa-bewust persoon geen interesse in de wereld, toch doet
hij zijn best om de mensen te leren hoe ze moeten leven en handelen. Zij
die ervaren zijn in het KŠa-bewustzijn zijn in staat zo te handelen dat
anderen hen volgen; dit wordt in het volgende vers uitgelegd.

tekst 21
YaÛdacriTa é[eïSTatadeveTarae JaNa" )
Sa YaTPa[Maa<a& ku-åTae l/aek-STadNauvTaRTae )) 21 ))

yad yad carati re˜has
tat tad evetaro janaƒ
sa yat pramŠaˆ kurute
lokas tad anuvartate
yat yat — wat dan ook; carati — hij doet; re˜haƒ — een respectabele
leider; tat — dat; tat — en dat alleen; eva — zeker; itaraƒ — gewoon;
janaƒ — persoon; saƒ — hij; yat — om het even welke; pramŠam —
maatstaf; kurute — verricht; lokaƒ — de hele wereld; tat — dat; anuvartate — volgt in het voetspoor.
Alle activiteiten die een groot man verricht, worden door gewone
mensen nagevolgd. En alle normen die hij door zijn voorbeeldig
handelen stelt, worden door de hele wereld nageleefd.

Commentaar: De gemiddelde mens heeft altijd een leider nodig die hem
door zijn eigen gedrag kan onderrichten. Een leider kan de mensen niet
leren hoe ze moeten stoppen met roken als hij zelf rookt. Heer Caitanya
heeft gezegd dat een leraar zich correct moet gedragen voordat hij begint
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te onderwijzen. Wie op die manier onderricht geeft, wordt een crya genoemd, een ideale leraar. Een leraar moet daarom de principes van de
stra (de heilige teksten) volgen om de mens in het algemeen te onderwijzen. De leraar kan geen regels verzinnen die ingaan tegen de principes
van de geopenbaarde teksten zoals de Manu-saˆhit en soortgelijke heilige teksten die beschouwd worden als standaardwerken die de menselijke
samenleving moet volgen. Dat wat de leider onderwijst moet dus gebaseerd zijn op de beginselen van zulke standaard-stra’s. Wie zichzelf wil
verbeteren, moet dezelfde standaardregels volgen als de grote leraren. Het
®r…mad-Bhgavatam bevestigt ook dat men in de voetstappen van grote
toegewijden moet treden; dat is de manier om vooruitgang te maken op
het pad van spirituele bewustwording. De koning of de leidinggevende
persoon van een land, de vader en de onderwijzer worden allemaal als
natuurlijke leiders van de gewone, eenvoudige mensen beschouwd. Deze
natuurlijke leiders hebben allemaal een grote verantwoordelijkheid tegenover hun ondergeschikten en daarom moeten zij vertrouwd zijn met de
standaardwerken die de morele en spirituele voorschriften bevatten.

tekst 22
Na Mae PaaQaaRiSTa k-TaRVYa& i}azu l/aeke-zu ik-ÄNa )
NaaNavaáMavaáVYa& vTaR Wv c k-MaRi<a )) 22 ))

na me prthsti kartavyaˆ
triu lokeu kiñcana
nnavptam avptavyaˆ
varta eva ca karmaŠi
na — niet; me — Mijn; prtha — o zoon van Pth; asti — er is; kartavyam — voorgeschreven plicht; triu — in de drie; lokeu — planetenstelsels; kiñcana — wat dan ook; na — niets; anavptam — ontbrekend;
avptavyam — te verwerven; varte — Ik ben bezig; eva — zeker; ca—
ook; karmaŠi — in voorgeschreven plicht.
O zoon van Pth, voor Mij zijn er in geen van de drie planetenstelsels voorgeschreven activiteiten. Ook heb Ik niets nodig en
evenmin is er voor Mij iets te verwerven — toch verricht Ik voorgeschreven plichten.

Commentaar: In de vedische literatuur wordt de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods als volgt beschreven:
tam …varŠˆ paramaˆ mahevaraˆ
taˆ devatnˆ paramaˆ ca daivatam
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patiˆ pat…nˆ paramaˆ parastd
vidma devaˆ bhuvaneam …yam
na tasya kryaˆ karaŠaˆ ca vidyate
na tat-sama cbhyadhika ca dyate
parsya aktir vividhaiva r™yate
svbhvik… jñna-bala-kriy ca
‘De Allerhoogste Heer is de bestuurder van alle andere bestuurders en
Hij is de grootste van alle leiders van de verschillende planeten. Iedereen
wordt door Hem bestuurd. Alle levende wezens ontlenen hun specifieke
kracht alleen aan de Allerhoogste Heer; zelf zijn ze niet de allerhoogste.
Hij is ook vererenswaardig voor de halfgoden en Hij is de leider van alle
leiders. Hij is daarom verheven boven allerlei wereldse leiders en bestuurders en Hij is vererenswaardig voor hen allemaal. Niemand is groter dan
Hij en Hij is de allerhoogste oorzaak van alle oorzaken.
‘Zijn lichaam is niet als dat van een gewoon levend wezen. Er bestaat geen verschil tussen Zijn lichaam en Zijn ziel. Hij is absoluut. Al Zijn
zintuigen zijn transcendentaal en elk van Zijn zintuigen kan de functie van
elk ander zintuig vervullen. Daarom is niemand groter dan Hij of gelijk aan
Hem. Zijn vermogens zijn veelsoortig en daarom vinden Zijn handelingen
vanzelf en op een natuurlijke wijze plaats.’ (®vetvatara Upaniad 6.7-8)
Omdat alles in alle volledigheid in de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods
is en in volledige waarheid bestaat, is er geen plicht die door de Heer
vervuld hoeft te worden. Wie afhankelijk is van de resultaten van activiteiten, heeft een bepaalde aangewezen plicht, maar iemand voor wie er
in de drie planetenstelsels niets te bereiken valt, heeft zeker geen enkele
plicht. Toch is Heer KŠa betrokken bij de Slag van Kuruketra als de
leider van de katriya’s, omdat katriya’s verplicht zijn om bescherming
te geven aan hen die in nood verkeren. Hoewel Hij boven alle regels van
de geopenbaarde teksten staat, zal Hij ze nooit schenden.

tekst 23
Yaid ùh& Na vTaeRYa& JaaTau k-MaR<YaTaiNd]Ta" )
MaMa vTMaaRNauvTaRNTae MaNauZYaa" PaaQaR SavRXa" )) 23 ))

yadi hy ahaˆ na varteyaˆ
jtu karmaŠy atandritaƒ
mama vartmnuvartante
manuyƒ prtha sarvaaƒ
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yadi — als; hi — zeker; aham — Ik; na — niet; varteyam — zo bezig ben;
jtu — ooit; karmaŠi — in het vervullen van voorgeschreven plichten;
atandritaƒ — heel zorgvuldig; mama — Mijn; vartma — pad; anuvartante — zouden volgen; manuyƒ — alle mensen; prtha — o zoon van
Pth; sarvaaƒ — in alle opzichten.
Want als Ik het ooit zou nalaten om zorgvuldig voorgeschreven
plichten te verrichten, o Prtha, dan zouden alle mensen ongetwijfeld Mijn pad volgen.

Commentaar: Om het maatschappelijk evenwicht, dat goed is voor spirituele vooruitgang, te bewaren, zijn er traditionele familiegebruiken, die bedoeld zijn voor alle beschaafde personen. Omdat Heer KŠa neerdaalde
om de beginselen van religie te herstellen, volgde Hij de voorgeschreven
regels en bepalingen, ook al zijn die bedoeld voor geconditioneerde zielen en niet voor Hem. Had Hij dat niet gedaan, dan zouden de gewone
mensen in Zijn voetsporen treden, omdat Hij de hoogste autoriteit is. Uit
het ®r…mad-Bhgavatam blijkt dat Heer KŠa zowel thuis als buitenshuis
aan alle religieuze verplichtingen voldeed zoals dat van een getrouwd persoon verwacht wordt.

tekst 24
oTSaqdeYauirMae l/aek-a Na ku-Yaa| k-MaR cedhMa( )
SaªrSYa c k-TaaR SYaaMauPahNYaaiMaMaa" Pa[Jaa" )) 24 ))

uts…deyur ime lok
na kuryˆ karma ced aham
sa‰karasya ca kart sym
upahanym imƒ prajƒ
uts…deyuƒ — zouden ten onder gaan; ime — al deze; lokƒ — werelden;
na — niet; kurym — Ik verricht; karma — voorgeschreven plichten; cet
— als; aham — Ik; sa‰karasya — van onwenselijke bevolking; ca — en;
kart — schepper; sym — zou zijn; upahanym — zou vernietigen;
imƒ — al deze; prajƒ — levende wezens.
Als Ik geen voorgeschreven activiteiten zou verrichten, dan zouden al deze werelden in verval raken. Ik zou de oorzaak zijn van
het ontstaan van onwenselijke bevolking en Ik zou daardoor de
vrede van alle levende wezens verstoren.

Commentaar: VarŠa-sa‰kara is onwenselijke bevolking die de vrede
van de algemene samenleving verstoort. Om een dergelijke sociale versto-
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ring tegen te gaan, zijn er voorgeschreven regels en bepalingen waardoor
de bevolking vanzelf vreedzaam en georganiseerd wordt, wat bevorderlijk
is voor spirituele vooruitgang. Wanneer KŠa neerdaalt, volgt Hij vanzelfsprekend zulke regels om zo het gezag en de noodzaak van zulke belangrijke zaken te handhaven. De Heer is de vader van alle levende wezens
en wanneer zij misleid worden, is de Heer daar indirect verantwoordelijk
voor. Wanneer de regulerende principes daarom op grote schaal worden
veronachtzaamd, daalt de Heer neer om de samenleving te corrigeren.
We moeten echter goed onthouden dat, hoewel we in het voetspoor
van de Heer moeten volgen, we Hem niet kunnen imiteren. Volgen en
imiteren zijn twee verschillende dingen. We kunnen de Heer niet imiteren
door de heuvel Govardhana op te tillen, zoals de Heer in Zijn kindertijd
deed; dat is onmogelijk voor welk menselijk wezen dan ook. We moeten
Zijn instructies volgen, maar we kunnen Hem nooit ofte nimmer imiteren.
Het ®r…mad-Bhgavatam (10.33.30-31) bevestigt dit:
naitat samcarej jtu
manaspi hy an…varaƒ
vinayaty caran mauhyd
yathrudro ’bdhi-jaˆ viam
…varŠˆ vacaƒ satyaˆ
tathaivcaritaˆ kvacit
teˆ yat sva-vaco-yuktaˆ
buddhimˆs tat samcaret
‘Men dient eenvoudig de instructies van de Heer en Zijn bekrachtigde dienaren te volgen. Al hun instructies zijn voor ons bestwil en ieder intelligent
persoon zal ze strikt opvolgen. Maar men moet zich er voor hoeden hun
activiteiten te imiteren. Men moet niet proberen de oceaan van vergif leeg
te drinken als imitatie van Heer ®iva.’
We dienen de positie van de …vara’s of zij die daadwerkelijk macht
hebben over de bewegingen van de zon en de maan altijd te erkennen als
superieur. Zonder een dergelijke macht kan niemand de uiterst machtige
…vara’s imiteren. Heer ®iva dronk zoveel vergif dat het een oceaan kon
vullen, maar als een gewoon mens zelfs maar een minieme hoeveelheid
van zulk gif zou drinken, zou hij sterven. Er zijn veel pseudo-toegewijden
van Heer ®iva die zich te goed willen doen aan gañj (marihuana) en
soortgelijke bedwelmende middelen, maar ze vergeten dat ze de dood
heel dichtbij brengen door de activiteiten van Heer ®iva te imiteren. Zo
zijn er ook pseudo-toegewijden van Heer KŠa, die ervan houden de
rsa-l…l, de dans van liefde van de Heer, te imiteren, maar die ondertussen vergeten dat ze niet het vermogen hebben om de heuvel Govardhana
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op te tillen. Het is daarom het beste dat men degenen die machtig zijn
niet probeert te imiteren, maar gewoon hun instructies opvolgt; daarnaast
moet men ook niet proberen om hun functies over te nemen zonder daarvoor de kwalificaties te hebben. Er bestaan zoveel ‘incarnaties’ van God
die niet de macht van de Allerhoogste Godheid bezitten.

tekst 25
Sa¢-a" k-MaR<YaivÜa&Saae YaQaa ku-vRiNTa >aarTa )
ku-YaaRiÜÜa&STaQaaSa¢-iêk-IzuRl/aeRk-Sa°hMa( )) 25 ))

saktƒ karmaŠy avidvˆso
yath kurvanti bhrata
kuryd vidvˆs tathsakta
cik…rur loka-sa‰graham
saktƒ — gehecht zijn; karmaŠi — in voorgeschreven plichten; avidvˆsaƒ — de onwetenden; yath — zoveel als; kurvanti — zij doen;
bhrata — o afstammeling van Bharata; kuryt — zou moeten doen; vid
vn — een geleerde; tath — zo; asaktaƒ — zonder gehechtheid; cik…ruƒ — verlangend te leiden; loka-sa‰graham — de mensen in het algemeen.
Zoals onwetenden hun plichten vervullen maar gehecht zijn aan
het resultaat, zo kan de wijze ook handelen, maar dan zonder gehechtheid, om de mensen zo op het juiste pad te leiden.

Commentaar: Een KŠa-bewust persoon en een persoon zonder KŠabewustzijn worden van elkaar onderscheiden op basis van hun verschillende verlangens. Een KŠa-bewust persoon zal nooit iets doen wat niet
bevorderlijk is voor vooruitgang in KŠa-bewustzijn. Zijn activiteiten
kunnen exact dezelfde zijn als die van een onwetend persoon die te gehecht is aan materiële activiteiten, maar het verschil is dat de een zulke
activiteiten doet om zijn zintuigen te bevredigen, terwijl de ander ze doet
om KŠa tevreden te stellen. Er is daarom een KŠa-bewust persoon
nodig om de mensen te laten zien hoe ze moeten handelen en hoe ze
de resultaten van hun activiteiten moeten gebruiken voor KŠa-bewuste
doeleinden.

tekst 26
Na buiÖ>aed& JaNaYaedjaNaa& k-MaRSai®NaaMa( )
JaaezYaeTSavRk-MaaRi<a ivÜaNYau¢-" SaMaacrNa( )) 26 ))
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na buddhi-bhedaˆ janayed
ajñnˆ karma-sa‰ginm
joayet sarva-karmŠi
vidvn yuktaƒ samcaran
na — niet; buddhi-bhedam — verstoring van intelligentie; janayet — hij
zou moeten veroorzaken; ajñnm — van de dwazen; karma-sa‰ginm
— die gehecht zijn aan resultaatgerichte activiteit; joayet — hij moet ze
betrekken; sarva — alle; karmŠi — activiteiten; vidvn — een geleerd
persoon; yuktaƒ — gewijd aan; samcaran — beoefenend.
Om de geest van de onwetenden, die gehecht zijn aan de resultaten
van hun voorgeschreven plichten, niet te verstoren, moet iemand
die wijs is ze niet van activiteiten weerhouden. Integendeel, door
met devotie te handelen, zou hij ze in allerlei activiteiten moeten betrekken [voor de geleidelijke ontwikkeling van KŠa-bewustzijn].

Commentaar: Vedai ca sarvair aham eva vedyaƒ. Dat is het doel van
alle vedische rituelen. Alle rituelen, alle offers en alles wat in de veda’s
staat, inclusief alle aanwijzingen voor materiële activiteiten, zijn ervoor
bedoeld om KŠa te begrijpen, die het uiteindelijke doel van het leven
is. Maar omdat de geconditioneerde zielen geen idee hebben van iets wat
buiten zinsbevrediging omgaat, bestuderen ze de veda’s met dat doel voor
ogen. Maar door resultaatgerichte activiteiten en zinsbevrediging die door
de vedische rituelen gereguleerd worden, raakt men geleidelijk aan verheven tot KŠa-bewustzijn. Een zelfgerealiseerde, KŠa-bewuste ziel moet
anderen daarom niet verstoren in hun begrip of tijdens hun activiteiten,
maar moet hen laten zien hoe de resultaten van alle activiteiten in dienst
van KŠa kunnen worden gesteld. Een geleerd, KŠa-bewust persoon
moet op zo’n manier handelen, dat een onwetend persoon, die zinsbevrediging nastreeft, kan leren hoe te handelen en hoe zich te gedragen. Ook
al moeten we iemand die onwetend is niet in de war brengen over zijn activiteiten, toch kan een KŠa-bewust persoon die al een klein beetje vooruitgang heeft gemaakt, zich meteen wijden aan dienst aan de Heer, zonder
te wachten op andere vedische rituelen. Voor zo’n fortuinlijk iemand is het
niet nodig om de andere vedische voorschriften te volgen, omdat hij door
direct KŠa-bewustzijn alle resultaten kan krijgen die hij anders gekregen
zou hebben door zijn voorgeschreven plichten te vervullen.

tekst 27
Pa[k*-Tae" i§-YaMaa<aaiNa Gau<aE" k-MaaRi<a SavRXa" )
AhªarivMaU!aTMaa k-TaaRhiMaiTa MaNYaTae )) 27 ))
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prakteƒ kriyamŠni
guŠaiƒ karmŠi sarvaaƒ
aha‰kra-vim™htm
kartham iti manyate

prakteƒ — van de materiële natuur; kriyamŠni — wordt gedaan; guŠaiƒ — door de hoedanigheden; karmŠi — activiteiten; sarvaaƒ — allerlei soorten; aha‰kra-vim™ha — misleid door het valse ego; tm
— de spirituele ziel; kart — handelende; aham — ik; iti — zo; man
yate — hij denkt.
Misleid door de invloed van het vals ego, denkt de ziel dat zij zelf
de activiteiten verricht die in werkelijkheid door de drie hoedanigheden van de materiële natuur worden verricht.

Commentaar: Het kan erop lijken dat twee personen, een met KŠabewustzijn en een ander met een materieel bewustzijn, zich op hetzelfde
niveau bevinden wanneer ze dezelfde activiteiten doen, maar er bestaat
een groot verschil tussen hun posities. Een persoon met een materieel bewustzijn is er door zijn vals ego van overtuigd dat hij het is die alles doet,
maar hij weet niet dat het mechanisme van het lichaam geproduceerd is
door de materiële natuur, die onder toezicht van de Allerhoogste Heer
staat. Een materialistisch persoon weet niet dat hij uiteindelijk door KŠa
bestuurd wordt. Door zijn vals ego denkt hij dat hij alles onafhankelijk doet
en strijkt vervolgens met de eer; dat is het symptoom van zijn onwetendheid. Hij weet niet dat dit grof- en fijnstoffelijk lichaam in opdracht van de
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods door de materiële natuur geschapen
is en dat zijn lichamelijke en mentale activiteiten daarom in dienst van
KŠa, in KŠa-bewustzijn, gebruikt moeten worden. Een onwetend persoon vergeet dat de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods H…kea wordt
genoemd, de meester van de zintuigen van het materiële lichaam. Omdat
hij voor lange tijd voor zinsbevrediging misbruik heeft gemaakt van zijn
zintuigen, is hij verward geraakt door het vals ego, dat hem zijn eeuwige
relatie met KŠa doet vergeten.

tekst 28
Tatvivtau Mahabahae Gau<ak-MaRiv>aaGaYaae" )
Gau<aa Gau<aezu vTaRNTa wiTa MaTva Na SaÂTae )) 28 ))

tattva-vit tu mah-bho
guŠa-karma-vibhgayoƒ
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guŠ guŠeu vartanta
iti matv na sajjate
tattva-vit — de kenner van de Absolute Waarheid; tu — maar; mah-bho
— o sterkgearmde; guŠa-karma — van activiteit onder materiële invloed;
vibhgayoƒ — verschillen; guŠƒ — zintuigen; guŠeu — in zinsbevrediging; vartante — aangewend worden; iti — zo; matv — denkend; na
— nooit; sajjate — raakt gehecht.
Wie de Absolute Waarheid kent, o sterkgearmde, laat zich niet in
met de zintuigen en zinsbevrediging, omdat hij goed weet wat
de verschillen zijn tussen devotionele en resultaatgerichte activiteiten.

Commentaar: De kenner van de Absolute Waarheid is ervan overtuigd
dat hij door zijn contact met de materie in een benarde positie verkeert. Hij
weet dat hij een integrerend deeltje is van de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods, KŠa, en dat hij geen deel uitmaakt van de materiële wereld. Hij
kent zijn ware identiteit als een integrerend deeltje van de Allerhoogste,
die eeuwige gelukzaligheid en kennis is, en hij realiseert zich dat hij op
een of andere manier verstrikt is geraakt in een materialistische levensopvatting. In zijn zuivere zijnstoestand is het de bedoeling dat hij zijn
activiteiten verbindt met devotionele dienst aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, KŠa. Hij zal daarom KŠa-bewuste activiteiten verrichten
en raakt daardoor vanzelf onthecht van zintuiglijke activiteiten die tijdelijk
en afhankelijk van omstandigheden zijn. Hij weet dat zijn situatie in de
materiële wereld onder het allerhoogste toezicht van de Heer staat; hij
raakt daarom niet verward door allerlei karma, omdat hij dat als de genade
van de Heer ziet. Volgens het ®r…mad-Bhgavatam wordt iemand die de
drie aspecten van de Absolute Waarheid kent — Brahman, Paramtm
en de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods — tattva-vit genoemd, want hij
kent ook zijn daadwerkelijke positie ten opzichte van de Allerhoogste.

tekst 29
Pa[k*-TaeGauR<aSaMMaU!a" SaÂNTae Gau<ak-MaRSau )
TaaNak*-Tòivdae MaNdaNk*-Tòivà ivcal/YaeTa( )) 29 ))

prakter guŠa-samm™hƒ
sajjante guŠa-karmasu
tn aktsna-vido mandn
ktsna-vin na viclayet
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prakteƒ — van de materiële natuur; guŠa — door de hoedanigheden;
samm™hƒ — misleid door materiële vereenzelviging; sajjante — zij
houden zich bezig met; guŠa-karmasu — in materiële activiteiten; tn —
die; aktsna-vidaƒ — personen met heel weinig kennis; mandn — lui
wat betreft het begrijpen van zelfrealisatie; ktsna-vit — iemand die werkelijke kennis bezit; na — niet; viclayet — moet verontrusten.
Misleid door de hoedanigheden van de materiële natuur, houden
de onwetenden zich alleen maar bezig met materiële activiteiten
en raken gehecht. Maar de wijze moet hen niet in de war brengen,
ook al zijn hun plichten minderwaardig door hun gebrek aan
kennis.

Commentaar: Personen zonder kennis vereenzelvigen zich ten onrechte met een grofstoffelijk bewustzijn en materiële benamingen. Dit lichaam
is een geschenk van de materiële natuur en iemand die te gehecht is aan
het lichamelijk bewustzijn wordt een manda genoemd, iemand die lui
is en geen begrip heeft van de ziel. Onwetende mensen denken dat het
lichaam het zelf is; relaties met anderen, die gebaseerd zijn op het lichaam,
aanvaarden ze als verwantschap, het land waarin ze een lichaam gekregen
hebben zien ze als iets dat aanbeden moet worden en de handelingen tijdens religieuze rituelen beschouwen ze als doelen op zich. Zulke mensen
met materiële benamingen zijn bijvoorbeeld actief op het gebied van
sociaal werk, nationalisme en altruïsme. In de ban van zulke benamingen
hebben ze het altijd erg druk op het materiële vlak; spirituele bewustwording is voor hen een mythe en daarom hebben ze er geen interesse voor.
Maar zij die spiritueel verlicht zijn, moeten zulke personen, die opgaan
in een materieel bestaan, niet in de war brengen. Het is beter om eigen
spirituele activiteiten in stilte voort te zetten. Deze verwarde personen kunnen betrokken worden in de morele basisprincipes van het leven zoals
geweldloosheid en in activiteiten die materieel gezien goed zijn.
Onwetende personen kunnen geen waardering opbrengen voor
KŠa-bewuste activiteiten en Heer KŠa adviseert ons daarom hen niet
te storen en onze tijd niet te verspillen. Maar de toegewijden van de Heer
zijn vriendelijker dan de Heer, omdat ze Zijn bedoeling begrijpen en allerlei risico’s nemen, zelfs zover dat ze onwetende personen benaderen
en hen proberen te betrekken in KŠa-bewuste activiteiten, die absoluut
noodzakelijk zijn voor het menselijk wezen.

tekst 30
MaiYa SavaRi<a k-MaaRi<a Sa&NYaSYaaDYaaTMaceTaSaa )
iNaraXaqiNaRMaRMaae >aUTva YauDYaSv ivGaTaJvr" )) 30 ))
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mayi sarvŠi karmŠi
sannyasydhytma-cetas
nir…r nirmamo bh™tv
yudhyasva vigata-jvaraƒ
mayi — aan Mij; sarvŠi — allerlei soorten; karmŠi — activiteiten; san
nyasya — volledig opgevend; adhytma — met volkomen kennis van het
Zelf; cetas — door bewustzijn; nir…ƒ — zonder verlangen naar winst;
nirmamaƒ — zonder eigenaarschap; bh™tv — zo zijnd; yudhyasva —
strijd; vigata-jvaraƒ — zonder lusteloosheid.
O Arjuna, wijd al je activiteiten daarom aan Mij, met volledige kennis van Mij, zonder verlangens naar winst, zonder aanspraak te
maken op bezit en wees vrij van lusteloosheid en vecht.

Commentaar: In dit vers wordt het doel van de Bhagavad-g…t duidelijk
aangegeven. De Heer geeft de instructie dat men volledig KŠa-bewust
moet worden om zijn plichten te vervullen, als het ware met militaire discipline. Zo’n instructie kan de zaken ietwat moeilijk maken, maar desondanks moeten plichten vervuld worden en men moet zich daarbij
afhankelijk stellen van KŠa, want dat is de wezenlijke positie van het
levend wezen. Het levend wezen kan niet gelukkig zijn als het niet met de
Allerhoogste Heer samenwerkt, want het is de wezenlijke positie van het
levend wezen om ondergeschikt te zijn aan het verlangen van de Heer.
Arjuna kreeg daarom van ®r… KŠa het bevel om te vechten alsof de Heer
zijn commandant was. Men moet alles opofferen voor het belang van de
Allerhoogste Heer en tegelijkertijd zijn voorgeschreven plichten vervullen,
zonder iets als zijn eigendom te beschouwen. Het was voor Arjuna niet
nodig om nog verder na te denken over het bevel van de Heer, hij hoefde
het alleen maar uit te voeren.
De Allerhoogste Heer is de ziel van alle zielen; wie zich daarom zonder enig eigenbelang volledig afhankelijk stelt van de Allerhoogste Ziel of
wie volledig KŠa-bewust is, wordt adhytma-cetas genoemd. Nir…ƒ
betekent dat iemand de opdrachten van de meester moet uitvoeren, zonder daarvoor iets terug te verwachten. Een kassier mag dan voor zijn werkgever miljoenen euro’s tellen, maar hij zal geen cent voor zichzelf opeisen.
Op dezelfde manier moet iemand beseffen dat niets in de wereld eigendom is van een bepaald individu, maar dat alles eigendom van de Allerhoogste Heer is. Dat is de werkelijke betekenis van mayi of ‘aan Mij’. Wie
in dit KŠa-bewustzijn handelt, zal niets als zijn eigendom beschouwen.
Zo’n bewustzijn wordt nirmama genoemd oftewel ‘niets is van mij’. En als
iemand tegenzin voelt om zo’n streng bevel op te volgen dat geen rekening
houdt met zogenaamde verwantschap en familiebanden, dan moet hij die
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terughoudendheid van zich afschudden. Op die manier kan men vigatajvara worden, vrij van een lakse mentaliteit of lusteloosheid. Iedereen heeft
een bepaald type activiteit te doen in overeenstemming met zijn kwaliteiten en positie en al deze plichten kunnen, zoals hierboven beschreven is,
in KŠa-bewustzijn gedaan worden. Door dat te doen zal men tot het pad
van bevrijding komen.

tekst 31
Yae Mae MaTaiMad& iNaTYaMaNauiTaïiNTa MaaNava" )
é[ÖavNTaae_NaSaUYaNTaae MauCYaNTae Tae_iPa k-MaRi>a" )) 31 ))

ye me matam idaˆ nityam
anuti˜hanti mnavƒ
raddhvanto ’nas™yanto
mucyante te ’pi karmabhiƒ
ye — zij die; me — Mijn; matam — voorschriften; idam — deze; nityam
— als een eeuwige taak; anuti˜hanti — regelmatig uitvoeren; mnavƒ
— mensen; raddh-vantaƒ — met geloof en devotie; anas™yantaƒ —
zonder afgunst; mucyante — raken bevrijd; te — zij allemaal; api — zelfs;
karmabhiƒ — uit de gebondenheid van de wet van resultaatgerichte activiteiten.
Die personen die hun plicht vervullen volgens Mijn voorschriften
en dit onderricht met vertrouwen en zonder afgunst naleven, raken
bevrijd van de gebondenheid waarin ze zich door hun resultaatgerichte activiteiten bevinden.

Commentaar: Het voorschrift dat de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods,
KŠa, geeft, is de essentie van alle vedische wijsheid en is daarom,
zonder uitzondering, eeuwig waar. Net zoals de veda’s eeuwig zijn, is
de waarheid van het KŠa-bewustzijn ook eeuwig. Men moet een vast
geloof hebben in dit voorschrift, zonder afgunstig te zijn op de Heer. Veel
filosofen schrijven commentaren op de Bhagavad-g…t, maar geloven niet
in KŠa; zij zullen nooit bevrijd worden uit de gebondenheid, die veroorzaakt wordt door karma. Maar een gewoon mens die een vast geloof
heeft in de eeuwige voorschriften van de Heer, raakt, zelfs al is hij niet in
staat ze na te leven, bevrijd van de gebondenheid die door de wet van
karma wordt veroorzaakt. Na het aanvaarden van het proces van KŠabewustzijn zal iemand in het begin de voorschriften misschien niet volledig volgen, maar omdat hij niet afkerig staat tegenover dit principe en
oprecht is in zijn activiteiten, zonder aandacht te schenken aan tegenslag
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en hopeloosheid, zal hij zeker bevorderd worden naar het niveau van
zuiver KŠa-bewustzijn.

tekst 32
Yae TveTad>YaSaUYaNTaae NaaNauiTaïiNTa Mae MaTaMa( )
SavRjaNaivMaU!a&STaaiNviÖ NaíaNaceTaSa" )) 32 ))

ye tv etad abhyas™yanto
nnuti˜hanti me matam
sarva-jñna-vim™hˆs tn
viddhi na˜n acetasaƒ
ye — diegenen; tu — echter; etat — dit; abhyas™yantaƒ — uit kwaadwilligheid; na — niet; anuti˜hanti — voortdurend verrichten; me —Mijn; matam — voorschrift; sarva-jñna — in allerlei soorten kennis; vim™hn —
volkomen misleid; tn — zij zijn; viddhi — weet goed; na˜n — volledig
verwoest; acetasaƒ — zonder KŠa-bewustzijn.
Maar zij die dit onderricht uit kwaadwilligheid veronachtzamen
en het niet naleven, zijn misleid en beroofd van alle kennis en zullen de volmaaktheid nooit kunnen bereiken.

Commentaar: In dit vers wordt uiteengezet wat het nadeel is van een
leven zonder KŠa-bewustzijn. Net zoals ongehoorzaamheid aan een
bevel van de hoogste leidinggevende persoon bestraft wordt, zo wordt
ongehoorzaamheid aan het bevel van de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods ook zeker bestraft. Wie ongehoorzaam is, hoe groot hij ook mag
zijn, heeft een leeg hart en heeft daarom geen kennis van zijn eigen zelf,
van het Allerhoogste Brahman, van de Paramtm en van de Persoonlijkheid Gods. Er bestaat voor hem daarom geen hoop op volmaaktheid.

tekst 33
Sad*Xa& ceíTae SvSYaa" Pa[k*-TaejaRNavaNaiPa )
Pa[k*-iTa& YaaiNTa >aUTaaiNa iNaGa]h" ik&- k-irZYaiTa )) 33 ))

sadaˆ ce˜ate svasyƒ
prakter jñnavn api
praktiˆ ynti bh™tni
nigrahaƒ kiˆ kariyati
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sadam — overeenkomstig; ce˜ate — probeert; svasyƒ — door zijn eigen;
prakteƒ — hoedanigheden van de natuur; jñna-vn — een wijze; api —
hoewel; praktim — natuur; ynti — ondergaan; bh™tni — alle levende
wezens; nigrahaƒ — onderdrukking; kim — wat; kariyati — kan doen.
Zelfs de wijze handelt volgens zijn eigen natuur, want iedereen
volgt de natuur die hij van de drie hoedanigheden gekregen heeft
— wat baat onderdrukking?

Commentaar: Tenzij iemand zich op het transcendentale niveau van
KŠa-bewustzijn bevindt, kan hij niet vrij raken van de invloed van de
hoedanigheden van de materiële natuur, zoals de Heer in het zevende
hoofdstuk (7.14) bevestigt. Zelfs voor een persoon die materieel gezien
het geleerdst is, is het daarom onmogelijk om eenvoudigweg door theoretische kennis of door de ziel van het lichaam te onderscheiden uit de
verstrikking van my te komen. Er bestaan zoveel zogenaamde spiritualisten die net doen alsof ze ver gevorderd zijn in de spirituele wetenschap,
maar die ondertussen vanbinnen of binnenskamers volledig beïnvloed
worden door bepaalde hoedanigheden van de materiële natuur die ze niet
kunnen overwinnen.
Iemand kan veel universitaire kennis hebben, maar door zijn langdurig contact met de materiële natuur is hij gebonden. Het KŠa-bewustzijn
helpt iemand uit die materiële verstrikking te komen, zelfs al is hij bezig
met de voorgeschreven plichten van het materiële bestaan. Niemand moet
daarom zijn plichten opgeven zonder volledig KŠa-bewust te zijn. Niemand moet opeens zijn voorgeschreven plicht opgeven om kunstmatig
een zogenaamde yog… of een transcendentalist te worden. Het is beter dat
iemand in zijn eigen positie blijft en vandaar uit onder begeleiding van
ervaren personen KŠa-bewust probeert te worden. Op die manier kan
men bevrijd raken uit de greep van KŠa’s my.

tekst 34
wiNd]YaSYaeiNd]YaSYaaQaeR raGaÜezaE VYaviSQaTaaE )
TaYaaeNaR vXaMaaGaC^etaaE ùSYa PairPaiNQaNaaE )) 34 ))

indriyasyendriyasyrthe
rga-dveau vyavasthitau
tayor na vaam gacchet
tau hy asya paripanthinau
indriyasya — van de zintuigen; indriyasya arthe — in de zinsobjecten;
rga — gehechtheid; dveau — ook afkeer; vyavasthitau — aan regels
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onderwerpen; tayoƒ — van hen; na — nooit; vaam — controle; gacchet
— men moet komen; tau — die; hi — zeker; asya — zijn; paripanthinau
— struikelblokken.
Er bestaan beginselen die de afkeer en gehechtheid van de zintuigen met betrekking tot de zinsobjecten reguleren. Men moet zich
niet laten beheersen door zulke gehechtheid en afkeer, omdat het
struikelblokken zijn op het pad van zelfrealisatie.

Commentaar: Zij die KŠa-bewust zijn, zijn van nature niet geneigd tot
materiële zinsbevrediging, maar zij die niet KŠa-bewust zijn, moeten de
regels en bepalingen van de geopenbaarde teksten volgen. Onbeperkte
zinsbevrediging is de oorzaak van materiële gevangenschap, maar wie
de regels en bepalingen van de geopenbaarde teksten volgt, raakt niet
verstrikt in zinsobjecten. Voor een geconditioneerde ziel is seksueel genot
bijvoorbeeld noodzakelijk en het wordt toegestaan binnen het huwelijk.
Volgens de voorschriften van de heilige teksten is het verboden om seksuele relaties aan te gaan met een andere vrouw dan de echtgenote; alle
andere vrouwen moeten beschouwd worden als moeders. Maar ondanks
zulke voorschriften is een man toch geneigd seksuele relaties met andere
vrouwen aan te gaan. Zulke neigingen moeten bedwongen worden, anders zullen ze struikelblokken zijn op het pad van zelfrealisatie.
Zolang we een materieel lichaam hebben is het toegestaan om de
behoeften van het lichaam te bevredigen, maar dan wel volgens bepaalde
regels en bepalingen. Toch moeten we ook niet te veel op de controle
van zulke toezeggingen vertrouwen. Men moet deze regels en bepalingen
volgen zonder eraan gehecht te zijn, omdat ook zinsbevrediging volgens
de regels iemand op een dwaalspoor kan brengen, net zoals er altijd, zelfs
op de koninklijke wegen, kans op een ongeluk bestaat. Niemand kan garanderen dat de veiligste wegen vrij zijn van gevaar, ook al worden ze nog
zo goed onderhouden.
De mentaliteit van het genieten van zinsbevrediging bestaat al heel
erg lang door het contact met de materiële energie. En ook al reguleren
we zinsbevrediging, we lopen altijd het risico om terug te vallen. Iedere
gehechtheid aan zinsbevrediging, ook al is deze gereguleerd, moet daarom op alle mogelijke manieren vermeden worden. Maar gehecht zijn aan
KŠa-bewustzijn of altijd bezig zijn om KŠa met liefde te dienen zorgt
ervoor dat iemand onthecht raakt van allerlei zintuiglijke activiteiten.
Men moet zich daarom in geen enkele fase van zijn leven proberen te
onthechten van het KŠa-bewustzijn. Het doel van het zich onthechten
van allerlei soorten zinsbevrediging is uiteindelijk om op het niveau van
KŠa-bewustzijn te komen en te blijven.
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tekst 35
é[eYaaNSvDaMaaeR ivGau<a" ParDaMaaRTSvNauiïTaaTa( )
SvDaMaeR iNaDaNa& é[eYa" ParDaMaaeR >aYaavh" )) 35 ))

reyn sva-dharmo viguŠaƒ
para-dharmt sv-anu˜hitt
sva-dharme nidhanaˆ reyaƒ
para-dharmo bhayvahaƒ
reyn — veel beter; sva-dharmaƒ — eigen voorgeschreven plichten;
viguŠaƒ — zelfs gebrekkig; para-dharmt — dan plichten voorgeschreven aan anderen; su-anu˜hitt — volmaakt gedaan; sva-dharme— tijdens eigen voorgeschreven plichten; nidhanam — ondergang; reyaƒ —
beter; para-dharmaƒ — plichten voorgeschreven aan anderen; bhayavahaƒ — gevaarlijk.
Het is veel beter om je eigen plicht te vervullen, hoe gebrekkig
ook, dan de plicht van een ander foutloos te doen. Wanneer je tijdens het vervullen van je eigen plicht ten onder gaat, is dat beter
dan de plicht van iemand anders te vervullen, want het pad van
een ander volgen is gevaarlijk.

Commentaar: Men moet zijn eigen voorgeschreven plichten vervullen
in volledig KŠa-bewustzijn in plaats van de plichten te doen die voor
een ander zijn voorgeschreven. Materieel gezien zijn voorgeschreven
plichten die plichten die opgedragen worden overeenkomstig iemands
psychofysische gesteldheid, volgens de drie hoedanigheden van de materiële natuur. Spirituele plichten worden opgedragen door de spiritueel
leraar voor de transcendentale dienst aan KŠa. Maar of ze nu materieel of
spiritueel zijn, iemand moet zich, zelfs tot de dood, houden aan de plichten
die hem zijn voorgeschreven, in plaats van de plichten van iemand anders
te imiteren. De plichten op het spirituele en materiële niveau mogen dan
verschillend zijn, maar het principe van het volgen van geautoriseerde
aanwijzingen is altijd goed voor degene die ze volgt.
Zolang iemand in de ban is van de hoedanigheden van de materiële
natuur, moet hij de regels die voor zijn bepaalde situatie zijn voorgeschreven volgen en moet hij anderen niet imiteren. Bijvoorbeeld, een
brhmaŠa, die in de hoedanigheid goedheid is, is geweldloos, terwijl
het voor een katriya, die in de hoedanigheid hartstocht is, is toegestaan
om gewelddadig te zijn. Voor een katriya is het dus beter om verslagen
te worden maar toch de gewelddadige principes te volgen, dan om een
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brhmaŠa te imiteren die de principes van geweldloosheid volgt. Iedereen moet zijn hart door een geleidelijk proces zuiveren en niet abrupt.
Maar als men de hoedanigheden van de materiële natuur ontstijgt en volledig verankerd is in KŠa-bewustzijn, dan kan men alles doen volgens
de aanwijzingen van een bonafide spiritueel leraar. In die toestand van
perfect KŠa-bewustzijn kan een katriya actief zijn als een brhmaŠa
en een brhmaŠa als een katriya.
Op het transcendentale niveau zijn de onderscheidingen die in de
materiële wereld gelden niet van toepassing. Vivmitra was bijvoorbeeld
oorspronkelijk een katriya, maar later verrichtte hij de activiteiten van
een brhmaŠa, terwijl Paraurma een brhmaŠa was die later de activiteiten van een katriya verrichtte. Omdat ze zich op een transcendentaal
niveau bevonden, konden zij dat doen, maar zolang iemand op het materiële niveau is, moet hij zijn plichten vervullen volgens de hoedanigheden
van de materiële natuur. Tegelijkertijd moet hij een volledig begrip van
het KŠa-bewustzijn hebben.

tekst 36
AJauRNa ovac
AQa ke-Na Pa[Yau¢-ae_Ya& PaaPa& criTa PaUåz" )
AiNaC^àiPa vaZ<aeRYa bl/aidv iNaYaaeiJaTa" )) 36 ))

arjuna uvca
atha kena prayukto ’yaˆ
ppaˆ carati p™ruaƒ
anicchann api vrŠeya
bald iva niyojitaƒ
arjunaƒ uvca — Arjuna zei; atha — dan; kena — door wat; prayuktaƒ
— gedwongen; ayam — iemand; ppam — zonden; carati — begaat;
p™ruaƒ — een mens; anicchan — zonder te verlangen; api — hoewel;
vrŠeya — o afstammeling van VŠi; balt — door kracht; iva — alsof;
niyojitaƒ — gedreven.
Arjuna zei: O afstammeling van VŠi, wat is het waardoor iemand
zelfs tegen zijn wil in tot zondige handelingen wordt aangedreven,
alsof hij ertoe gedwongen wordt?

Commentaar: Als integrerend deeltje van de Allerhoogste is het levend
wezen van oorsprong spiritueel, puur en vrij van alle materiële onzuiverheden. Het is daarom van nature niet onderhevig aan de zondige
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neigingen van de materiële wereld. Maar wanneer het in contact staat
met de materiële natuur, houdt het zich zonder schroom met vele zondige activiteiten bezig, soms zelfs tegen zijn wil in. De vraag van Arjuna
aan KŠa over de verwrongen natuur van de levende wezens is daarom
heel relevant. Hoewel het levend wezen soms niet zondig wil zijn, is het
desondanks gedwongen zo te handelen. Zondige activiteiten worden niet
veroorzaakt door de Superziel in het hart, maar hebben een andere oorzaak, zoals de Heer in het volgende vers zal uitleggen.

tekst 37
é[q>aGavaNauvac
k-aMa Wz §-aeDa Wz rJaaeGau<aSaMauÙv" )
MahaXaNaae MahaPaaPMaa ivÖyeNaiMah vEir<aMa( )) 37 ))

r…-bhagavn uvca
kma ea krodha ea
rajo-guŠa-samudbhavaƒ
mahano mah-ppm
viddhy enam iha vairiŠam
r…-bhagavn uvca — de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei; kmaƒ
— lust; eaƒ — deze; krodhaƒ — woede; eaƒ — deze; rajaƒ-guŠa — de
hoedanigheid hartstocht; samudbhavaƒ — voortgekomen uit; mah-aanaƒ — allesverslindend; mah-ppm — uiterst zondig; viddhi — weet;
enam — deze; iha — in de materiële wereld; vairiŠam — grootste vijand.
De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: Het is niets anders dan
lust, Arjuna, die ontstaat door contact met de materiële hoedanigheid hartstocht, die later overgaat in woede en die de allesverslindende, zondige vijand van deze wereld is.

Commentaar: Wanneer het levend wezen in contact komt met de materiele wereld, wordt zijn eeuwige liefde voor KŠa, door de werkzaamheid
van de hoedanigheid hartstocht, omgezet in lust. Met andere woorden,
iemands liefde voor God wordt omgezet in lust, net zoals melk in yoghurt
wordt omgezet wanneer ze in contact komt met zure tamarinde. Maar als
die lust niet bevredigd wordt, verandert hij in woede; woede veroorzaakt
illusie, en illusie is de oorzaak van de verlenging van het materiële bestaan. Lust is daarom de grootste vijand van het levend wezen en het is
alleen lust die het levend wezen ertoe aanzet om verstrikt te blijven in de
materiële wereld. Woede is een uiting van de hoedanigheid onwetendheid. De hoedanigheden onwetendheid en hartstocht manifesteren zich
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als woede en andere gevolgen. Wanneer de hoedanigheid hartstocht, in
plaats van te degraderen naar de hoedanigheid onwetendheid, wordt
verheven naar de hoedanigheid goedheid door op de voorgeschreven
manier te leven en te handelen, dan kan men door spirituele gehechtheid
gered worden van de degradering die het gevolg is van woede.
De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods heeft Zichzelf geëxpandeerd
in velen voor Zijn altijd toenemende spirituele vreugde en de levende wezens zijn een onderdeel van die spirituele vreugde. Ze hebben een gedeeltelijke onafhankelijkheid, maar door hier misbruik van te maken
verandert hun houding van dienstbaarheid in een drang naar zinsbevrediging en zo komen ze in de macht van lust. De materiële wereld is door de
Heer geschapen om de geconditioneerde zielen de mogelijkheid te geven
om deze zinnelijke verlangens te vervullen, maar wanneer ze volledig
gefrustreerd zijn door hun aanhoudelijke zinnelijke activiteiten, beginnen
ze vragen te stellen naar hun werkelijke positie.
Dit onderzoek is het begin van de Vednta-s™tra’s waarin gezegd
wordt athto brahma-jijñs: men moet vragen stellen over het Allerhoogste. En het Allerhoogste wordt in het ®r…mad-Bhgavatam beschreven als janmdy asya yato ’nvayd itarata ca: ‘De oorsprong van alles is
het Allerhoogste Brahman.’ De oorsprong van lust ligt daarom ook in het
Allerhoogste. Wanneer lust wordt omgezet in liefde voor de Allerhoogste
of in KŠa-bewustzijn — of met andere woorden, wanneer we alles verlangen voor KŠa — dan worden zowel lust als woede gespiritualiseerd.
Hanumn, de grote dienaar van Heer Rma, toonde zijn woede door de
gouden stad van RvaŠa in brand te steken en werd daardoor de grootste
toegewijde van de Heer. In de Bhagavad-g…t haalt de Heer Arjuna over
om zijn woede tegen zijn vijanden te gebruiken om Hem tevreden te stellen. Wanneer lust en woede daarom gebruikt worden voor KŠa, worden
het onze vrienden in plaats van onze vijanden.

tekst 38
DaUMaeNaaiv]YaTae viöYaRQaadXaaeR Male/Na c )
YaQaaeLbeNaav*Taae Ga>aRSTaQaa TaeNaedMaav*TaMa( )) 38 ))

dh™menvriyate vahnir
yathdaro malena ca
yatholbenvto garbhas
tath tenedam vtam
dh™mena — door rook; vriyate — wordt verhuld; vahniƒ — vuur; yath
— zoals; daraƒ — spiegel; malena — door stof; ca — en; yath — zo-
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als; ulbena — door de moederschoot; vtaƒ — wordt omhuld; garbhaƒ
— het embryo; tath — zo; tena — door die lust; idam — deze; vtam
— wordt bedekt.
Zoals vuur verhuld wordt door rook, een spiegel bedekt wordt
door stof of zoals een embryo omhuld wordt door de moederschoot, zo wordt het levend wezen verhuld door verschillende
gradaties van deze lust.

Commentaar: Het zuivere bewustzijn van het levend wezen wordt verduisterd door drie niveaus van verhulling. Deze verhulling is niets anders
dan lust die zich op verschillende manieren manifesteert, zoals rook voor
vuur, stof op een spiegel en de baarmoeder rond een embryo.
Wanneer lust met rook wordt vergeleken, dan betekent dat dat het
vuur van een levende vonk enigszins waarneembaar is. Met andere woorden, wanneer het levend wezen enigszins KŠa-bewustzijn vertoont, kan
het vergeleken worden met vuur dat door rook bedekt wordt. Hoewel er
vuur moet zijn waar rook is, is het in het beginstadium niet openlijk zichtbaar. Dit niveau is als het begin in KŠa-bewustzijn.
Het stof op de spiegel verwijst naar een zuiveringsproces van de spiegel van de geest door verschillende spirituele methoden. Het beste proces
is het chanten van de heilige namen van de Heer.
Het embryo dat door de baarmoeder bedekt wordt, is een analogie
ter illustratie van een hulpeloze positie, want het kind in de baarmoeder is
zo hulpeloos, dat het zich niet eens kan bewegen. Deze levenssituatie kan
vergeleken worden met die van bomen. Bomen zijn ook levende wezens,
maar ze bevinden zich in deze levensomstandigheden doordat ze zo van
lust zijn vervuld, dat ze nagenoeg al hun bewustzijn kwijt zijn.
De bedekte spiegel wordt vergeleken met vogels en dieren en het
vuur dat door rook omgeven is, wordt met het menselijk wezen vergeleken. In de menselijke levensvorm kan het levend wezen een klein beetje
KŠa-bewustzijn opwekken, en als het meer vooruitgang maakt, kan het
vuur van het spirituele leven in hem ontbranden. Door voorzichtig om te
gaan met de rook in het vuur, kan dat vuur hoog oplaaien. De menselijke
levensvorm is daarom een kans voor het levend wezen om te ontsnappen
aan de verstrikking van het materiële bestaan. In de menselijke levensvorm kan men de vijand, lust, overwinnen door onder deskundige begeleiding KŠa-bewustzijn te cultiveren.

tekst 39
Aav*Ta& jaNaMaeTaeNa jaiNaNaae iNaTYavEir<aa )
k-aMaæPae<a k-aENTaeYa duZPaUre<aaNale/Na c )) 39 ))
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vtaˆ jñnam etena
jñnino nitya-vairiŠ
kma-r™peŠa kaunteya
dup™reŠnalena ca
vtam — verhuld; jñnam — zuiver bewustzijn; etena — hierdoor;
jñninaƒ — van de kenner; nitya-vairiŠ — door de eeuwige vijand;
kma-r™peŠa — in de vorm van lust; kaunteya — o zoon van Kunt…;
dup™reŠa — onverzadigbaar; analena — door het vuur; ca — ook.
Zo raakt het zuivere bewustzijn van het wijze levend wezen verhuld door zijn eeuwige vijand in de vorm van lust, die onverzadigbaar is en brandt als vuur.

Commentaar: In de Manu-smti wordt gezegd dat lust door geen enkele hoeveelheid zinsbevrediging bevredigd kan worden, net zoals vuur
nooit geblust kan worden door het voortdurend van brandstof te voorzien. In de materiële wereld is seks het centrum van alle activiteiten en
daarom wordt de materiële wereld maithunya-gra genoemd, de keten
van seksualiteit. Zoals criminelen in een gewone gevangenis achter tralies
worden gehouden, zo worden de criminelen die ongehoorzaam zijn aan
de wetten van de Heer, geketend door seksualiteit.
De vooruitgang van de materiële beschaving op basis van zinsbevrediging betekent het verlengen van de tijdsduur van het materiële bestaan
van het levend wezen. Deze lust is daarom het symbool van onwetendheid
die het levend wezen in de materiële wereld houdt. Het kan zijn dat men
een zeker geluksgevoel ervaart wanneer men zijn zintuigen bevredigt,
maar dit zogenaamde geluk is in de diepste zin de ergste vijand van de
levensgenieter.

tekst 40
wiNd]Yaai<a MaNaae buiÖrSYaaiDaïaNaMauCYaTae )
WTaEivRMaaehYaTYaez jaNaMaav*TYa deihNaMa( )) 40 ))

indriyŠi mano buddhir
asydhi˜hnam ucyate
etair vimohayaty ea
jñnam vtya dehinam
indriyŠi — de zintuigen; manaƒ — de geest; buddhiƒ — de intelligentie; asya — van deze lust; adhi˜hnam — zetel; ucyate — wordt
genoemd; etaiƒ — door al deze; vimohayati — verbijsterd; eaƒ — deze
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lust; jñnam — kennis; vtya — bedekken; dehinam — van de belichaamde.
De zintuigen, de geest en de intelligentie zijn de zetels van deze
lust, die de werkelijke kennis van het levend wezen bedekt en het
daardoor in verwarring brengt.

Commentaar: De vijand heeft verschillende strategische posities ingenomen in het lichaam van de geconditioneerde ziel en Heer KŠa geeft
aan wat die posities zijn, zodat iemand die de vijand wil verslaan, weet
waar deze te vinden is. De geest is het centrum van alle activiteiten van de
zintuigen en wanneer we over zinsobjecten horen, wordt de geest over
het algemeen een vergaarbak van allerlei ideeën voor zinsbevrediging;
de geest en de zintuigen worden hierdoor de plaatsen waar lust zich ophoudt. Daarna wordt de intelligentie de hoofdplaats van zulke zinnelijke
neigingen. De intelligentie grenst direct aan de ziel en wanneer ze vol lust
is, zorgt de intelligentie ervoor dat de ziel het vals ego verwerft en zich
identificeert met materie en dus ook met de geest en de zintuigen.
De ziel raakt verslaafd aan het genieten van de materiële zintuigen en
verwart dit met werkelijk geluk. Deze misidentificatie van de ziel wordt in
het ®r…mad-Bhgavatam (10.84.13) zeer goed uitgelegd:
yasytma-buddhiƒ kuŠape tri-dhtuke
sva-dh…ƒ kalatrdiu bhauma ijya-dh…ƒ
yat-t…rtha-buddhiƒ salile na karhicij
janev abhijñeu sa eva go-kharaƒ
‘Een menselijk wezen dat zichzelf identificeert met het lichaam dat uit drie
elementen bestaat, dat de bijproducten van het lichaam als zijn verwanten beschouwt, dat het land waarin hij is geboren als vererenswaardig
beschouwt en dat alleen maar naar een heilige plaats gaat om een bad te
nemen, in plaats van er personen te ontmoeten die transcendentale kennis hebben, moet worden beschouwd als een ezel of een koe.’

tekst 41
TaSMaatviMaiNd]Yaa<YaadaE iNaYaMYa >arTazR>a )
PaaPMaaNa& Pa[Jaih ùeNa& jaNaivjaNaNaaXaNaMa( )) 41 ))

tasmt tvam indriyŠy dau
niyamya bharatarabha
ppmnaˆ prajahi hy enaˆ
jñna-vijñna-nanam
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tasmt — daarom; tvam — je; indriyŠi — zintuigen; dau — in het begin; niyamya — door te reguleren; bharata-abha — o beste onder de
afstammelingen van Bharata; ppmnam — het grote symbool van zonde; prajahi — bedwing; hi — zeker; enam — deze; jñna — van kennis;
vijñna — en wetenschappelijke kennis over de zuivere ziel; nanam
— de vernietiger.
O Arjuna, beste onder de Bhrata’s, bedwing daarom vanaf het
begin dit grote symbool van zonde [lust] door de zintuigen te beheersen en dood deze vernietiger van kennis en zelfrealisatie.

Commentaar: De Heer raadde Arjuna aan om de zintuigen vanaf het
prille begin te reguleren, zodat hij de grootste, zondige vijand, namelijk
lust, zou kunnen verslaan, de vijand die de drang naar zelfrealisatie en de
specifieke kennis van het zelf vernietigt. Jñna verwijst naar de kennis
van het verschil tussen zelf en niet-zelf, of met andere woorden, de kennis
dat de ziel niet het lichaam is. Vijñna verwijst naar de specifieke kennis
van de wezenlijke positie van de ziel en haar relatie met de Allerhoogste
Ziel. In het ®r…mad-Bhgavatam (2.9.31) wordt dat als volgt uitgelegd:
jñnaˆ parama-guhyaˆ me
yad vijñna-samanvitam
sa-rahasyaˆ tad-a‰gaˆ ca
ghŠa gaditaˆ may
‘Kennis over de ziel en de Superziel is heel vertrouwelijk en mysterieus,
maar zulke kennis en specifieke bewustwording kan begrepen worden,
wanneer deze samen met hun verschillende aspecten door de Heer Zelf
worden uitgelegd.’ De Bhagavad-g…t geeft ons die algemene en specifieke kennis van de ziel. De levende wezens zijn integrerende deeltjes
van de Heer en zijn er daarom eenvoudigweg voor bedoeld om Hem te
dienen. Dit bewustzijn wordt KŠa-bewustzijn genoemd. Vanaf het prilste begin van het leven moet men dit KŠa-bewustzijn leren; hierdoor
kan men volledig KŠa-bewust worden en overeenkomstig handelen.
Lust is niets anders dan een verwrongen weerspiegeling van de liefde
voor God die ieder levend wezen van nature heeft. Als iemand vanaf het
begin van zijn leven onderwijs heeft gehad in KŠa-bewustzijn, dan kan
die natuurlijke liefde voor God niet verslechteren tot lust. Ontaardt die
liefde voor God toch in lust, dan is het heel moeilijk om terug te keren
naar de normale toestand. Maar ondanks dat is KŠa-bewustzijn zo sterk,
dat zelfs iemand die laat begint, liefde voor God kan ontwikkelen door
de regulerende principes van devotionele dienst te volgen. Binnen elk
levensstadium of vanaf het moment dat iemand de noodzaak ervan inziet,
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kan men beginnen met het reguleren van de zintuigen in KŠa-bewustzijn
of devotionele dienst aan de Heer en kan men lust veranderen in liefde
voor God, het hoogste niveau van volmaaktheid van het menselijk leven.

tekst 42
wiNd]Yaai<a Para<YaahuiriNd]Yae>Ya" Par& MaNa" )
MaNaSaSTau Para buiÖYaaeR buÖe" ParTaSTau Sa" )) 42 ))

indriyŠi parŠy hur
indriyebhyaƒ paraˆ manaƒ
manasas tu par buddhir
yo buddheƒ paratas tu saƒ
indriyŠi — zintuigen; parŠi — hoger; huƒ — worden gezegd; indri
yebhyaƒ — meer dan de zintuigen; param — hoger; manaƒ — de geest;
manasaƒ — meer dan de geest; tu — ook; par — hoger; buddhiƒ — intelligentie; yaƒ — wie; buddheƒ — meer dan de intelligentie; parataƒ —
hoger; tu — maar; saƒ — hij.
De actieve zintuigen staan boven de levenloze materie; hoger dan
de zintuigen is de geest; nog hoger dan de geest is de intelligentie;
maar zij [de ziel] staat zelfs boven de intelligentie.

Commentaar: De zintuigen zijn verschillende uitlaatkleppen voor lust.
Deze lust ligt opgeslagen in het lichaam, maar vindt een uitweg door de
zintuigen. De zintuigen zijn daarom hoger dan het lichaam in zijn geheel.
Deze uitgangen worden niet gebruikt wanneer er sprake is van een hoger
bewustzijn of KŠa-bewustzijn. In KŠa-bewustzijn maakt de ziel rechtstreeks contact met de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods; de hiërarchie
van lichamelijke functies die hier beschreven wordt, eindigt daarom uiteindelijk in de Allerhoogste Ziel.
Lichamelijke activiteit betekent het functioneren van de zintuigen en
het stoppen van de zintuigen betekent dat alle lichamelijke activiteiten
gestopt worden. Maar omdat de geest van nature actief is — zelfs al is het
lichaam bewegingloos en rustig — moet hij bezig zijn, zoals het geval is
tijdens dromen. Boven de geest staat echter de vastberadenheid van de
intelligentie, en boven de intelligentie staat de ziel zelf. Wanneer de ziel
rechtstreeks verbonden is met de Allerhoogste, zullen alle ondergeschikte
functies als de intelligentie, de geest en de zintuigen daar natuurlijkerwijs
ook mee verbonden zijn.
In de Ka˜ha Upaniad staat een vergelijkbare passage, waarin gezegd
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wordt dat de objecten van zinsbevrediging hoger zijn dan de zintuigen
en dat de geest hoger is dan de zinsobjecten. Als de geest daarom rechtstreeks bezig is in voortdurende dienst aan de Heer, kunnen de zintuigen
onmogelijk op andere manieren bezig zijn. Deze mentaliteit werd al eerder uitgelegd. Paraˆ d˜v nivartate. Wanneer de geest bezig is met transcendentale dienst aan de Heer, kan hij onmogelijk beïnvloed worden
door lagere neigingen. In de Ka˜ha Upaniad wordt de ziel beschreven
als mahn, de grote. De ziel staat daarom boven hen allemaal: boven de
zinsobjecten, de zintuigen, de geest en de intelligentie. Een exact begrip
van de wezenlijke positie van de ziel is daarom de oplossing voor het
hele probleem. Men moet met behulp van de intelligentie de wezenlijke
positie van de ziel ontdekken en de geest vervolgens altijd KŠa-bewust
houden. Dat is de oplossing voor het hele probleem.
Een beginnend spiritualist wordt over het algemeen aangeraden zich
afzijdig te houden van de zinsobjecten, maar daarnaast moet iemand zijn
geest door zijn intelligentie sterken. Wanneer iemand door intelligentie
zijn geest KŠa-bewust houdt door volledige overgave aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, dan zal de geest vanzelf sterker worden. En
zelfs al zijn de zintuigen heel sterk, net als slangen, toch zullen ze niet
gevaarlijker zijn dan slangen met gebroken giftanden. Maar hoewel de
ziel de meester van de intelligentie, de geest en ook de zintuigen is, bestaat er toch het risico dat ze terugvalt door de onrustige geest, als ze niet
gesterkt is door omgang met KŠa in KŠa-bewustzijn.

tekst 43
Wv& buÖe" Par& bud(ßa Sa&STa>YaaTMaaNaMaaTMaNaa )
Jaih Xa}au& Mahabahae k-aMaæPa& duraSadMa( )) 43 ))

evaˆ buddheƒ paraˆ buddhv
saˆstabhytmnam tman
jahi atruˆ mah-bho
kma-r™paˆ dursadam
evam — zo; buddheƒ — aan intelligentie; param — hoger; buddhv —
wetend; saˆstabhya — door te beheersen; tmnam — de geest; tman — door een zorgvuldige intelligentie; jahi — overwin; atrum — de
vijand; mah-bho — o sterkgearmde; kma-r™pam — in de vorm van
lust; dursadam — geducht.
Wanneer men weet dat men transcendentaal is aan de materiële
zintuigen, geest en intelligentie, o sterkgearmde Arjuna, dan moet
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men de geest met een zorgvuldige, spirituele intelligentie [KŠabewustzijn] beheersen en zo — door spirituele kracht — deze
onverzadigbare vijand, genaamd lust, overwinnen.

Commentaar: Dit derde hoofdstuk van de Bhagavad-g…t leidt iemand
op een afdoende manier naar KŠa-bewustzijn door te laten zien dat men
zich ervan bewust moet zijn dat men de eeuwige dienaar van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is, zonder de onpersoonlijke leegte als het
uiteindelijke doel te beschouwen. In het materiële bestaan wordt iemand
onvermijdelijk beïnvloed door lust en een verlangen om de rijkdommen
van de materiële natuur te beheersen. Het verlangen naar heerschappij en
zinsbevrediging is de grootste vijand van de geconditioneerde ziel, maar
door de kracht van het KŠa-bewustzijn kan men de materiële zintuigen,
geest en intelligentie beheersen. Men mag niet zomaar zijn activiteiten en
voorgeschreven plichten opgeven, maar door geleidelijk aan vooruitgang
te maken in KŠa-bewustzijn, kan men in een transcendentale positie
komen zonder beïnvloed te worden door de materiële zintuigen en geest;
dit door een vastberaden intelligentie die gericht is op iemands zuivere
identiteit. Dat is de conclusie van dit hoofdstuk.
In het onvolwassen stadium van het materiële bestaan kunnen filosofische speculaties en kunstmatige pogingen om de zintuigen te beheersen
door het zogenaamd beoefenen van yogahoudingen, iemand nooit helpen
om tot spiritueel leven te komen. Men moet door een hogere intelligentie
getraind worden in KŠa-bewustzijn.

Zo eindigen de commentaren van ®r… ®r…mad A.C. Bhaktivedanta Swami
Prabhupda bij het derde hoofdstuk van ®r…mad Bhagavad-g…t, getiteld
‘Karma-yoga’, dat handelt over het uitvoeren van iemands voorgeschreven
plicht in KŠa-bewustzijn.

4
Transcendentale
kennis

tekst 1
é[q>aGavaNauvac
wMa& ivvSvTae YaaeGa& Pa[ae¢-vaNahMaVYaYaMa( )
ivvSvaNMaNave Pa[ah MaNauir+vak-ve_b]vqTa( )) 1 ))

r…-bhagavn uvca
imaˆ vivasvate yogaˆ
proktavn aham avyayam
vivasvn manave prha
manur ikvkave ’brav…t
r…-bhagavn uvca — de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei; imam
— deze; vivasvate — aan de zonnegod; yogam — de wetenschap over iemands relatie met de Allerhoogste; proktavn — onderwees; aham — Ik;
avyayam — onvergankelijk; vivasvn — Vivasvn (de naam van de zonnegod); manave — aan de vader van de mensheid (genaamd Vaivasvata);
prha — vertelde; manuƒ — de vader van de mensheid; ikvkave — aan
koning Ikvku; abrav…t — zei.
De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Heer ®r… KŠa, zei: Ik onderwees deze onvergankelijke wetenschap van yoga aan de zonnegod Vivasvn en Vivasvn onderwees haar aan Manu, de vader
van de mensheid, die haar op zijn beurt aan Ikvku onderwees.

Commentaar: In dit vers vinden we de geschiedenis van de Bhagavadg…t, die teruggaat tot een ver verleden toen ze werd overgedragen aan
de koninklijke orde van alle planeten, beginnend bij de zonneplaneet.
De koningen van alle planeten hebben vooral de taak om de bewoners
te beschermen. Om in staat te zijn over de burgers te regeren en ze te
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beschermen tegen materiële gebondenheid door lust, moet de koninklijke orde de wetenschap van de Bhagavad-g…t begrijpen. Het menselijk
leven is bedoeld om spirituele kennis te cultiveren in een eeuwige relatie
met de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en de leidinggevende figuren
van alle landen en alle planeten hebben de plicht om deze les op de bewoners over te brengen door middel van onderwijs, cultuur en devotie.
Met andere woorden, de leidinggevende personen van alle landen hebben de taak om de wetenschap van het KŠa-bewustzijn te verspreiden,
zodat de mensen hun voordeel kunnen doen met deze grote wetenschap
en gebruik kunnen maken van de menselijke levensvorm, die de goede
gelegenheid biedt het pad naar succes te volgen.
In dit tijdperk is Vivasvn de koning van de zonneplaneet, die de
oorsprong van alle planeten in het universum is. In de Brahma-saˆhit
(5.52) staat:
yac-cakur ea savit sakala-grahŠˆ
rj samasta-sura-m™rtir aea-tejƒ
yasyjñay bhramati sambhta-kla-cakro
govindam di-puruaˆ tam ahaˆ bhajmi
Heer Brahm zegt: ‘Ik aanbid de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Govinda [KŠa], die de oorspronkelijke persoon is en op Wiens gezag de
koning van de planeten, de zon, een immense energie en hitte uitstraalt.
De zon vertegenwoordigt het oog van de Heer en doorloopt haar baan uit
gehoorzaamheid aan Zijn bevel.’
De zon is de koning van de planeten en de zonnegod (de huidige
wordt Vivasvn genoemd) bestuurt de zonneplaneet, die alle andere planeten beheerst door hen van licht en warmte te voorzien. Zij draait rond
op bevel van KŠa en Heer KŠa maakte Vivasvn tot Zijn eerste discipel, zodat deze de wetenschap van de Bhagavad-g…t zou begrijpen.
De G…t is dus geen theoretische verhandeling voor de onbeduidende,
wereldse geleerde, maar een standaardwerk van kennis dat al sinds onheuglijke tijden wordt overgedragen.
In het Mahbhrata (®nti-parva 348.51-52) kunnen we de geschiedenis van de G…t als volgt nagaan:
tret-yugdau ca tato
vivasvn manave dadau
manu ca loka-bhty-arthaˆ
sutyekvkave dadau
ikvkuŠ ca kathito
vypya lokn avasthitaƒ
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‘Aan het begin van het tijdperk dat bekendstaat als Tret-yuga, werd de
wetenschap van de relatie met de Allerhoogste door Vivasvn aan Manu
gegeven. Manu, die de vader van de mensheid is, gaf ze aan zijn zoon
Mahrja Ikvku, de koning van deze aarde en de voorvader van de
Raghu-dynastie waarin Heer Rmacandra verscheen.’ Dit betekent dat de
Bhagavad-g…t al vanaf de tijd van Mahrja Ikvku in de menselijke
samenleving bestaat.
Op het ogenblik hebben we van de 432.000 jaar dat het Kali-yuga
duurt, vijfduizend jaar achter de rug. Daarvoor was het Dvpara-yuga
(800.000 jaar) en daarvoor Tret-yuga (1.200.000 jaar); dus zo’n 2.005.000
jaar geleden sprak Manu de Bhagavad-g…t tot zijn discipel en zoon
Mahrja Ikvku, de koning van de planeet aarde. Het tijdperk van de
huidige Manu wordt berekend op zo’n 305.300.000 jaar, waarvan er
120.400.000 verstreken zijn. Wanneer we aanvaarden dat de Heer de G…t
vóór de geboorte van Manu tot Zijn discipel Vivasvn, de zonnegod,
sprak, dan kan de ruwe schatting gemaakt worden dat de G…t ten minste
120.400.000 jaar geleden gesproken werd, en in de menselijke samenleving bestaat ze al zo’n twee miljoen jaar. Zo’n vijfduizend jaar geleden
sprak de Heer de G…t opnieuw, ditmaal tot Arjuna. Dat is de ruwe schatting van de geschiedenis van de G…t volgens de G…t zelf of volgens de
opvatting van de spreker, Heer ®r… KŠa. Ze werd tot de zonnegod
Vivasvn gesproken, omdat hij ook een katriya is en de vader van alle s™rya-vaˆa katriya’s, de katriya’s die afstammelingen zijn van de
zonnegod.
Omdat de Bhagavad-g…t even goed is als de veda’s, aangezien ze
door de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods gesproken werd, is deze kennis apaurueya, bovenmenselijk. Omdat de vedische instructies worden
aanvaard zoals ze zijn, zonder menselijke interpretaties, moet ook de G…t
zonder wereldse interpretatie aanvaard worden. Wereldse redetwisters
kunnen op hun eigen manier over de G…t theoretiseren, maar dat is niet
de Bhagavad-g…t zoals ze is. De Bhagavad-g…t moet daarom aanvaard
worden zoals ze is, in de opeenvolging van discipelen, en in dit vers
wordt beschreven dat de Heer tot de zonnegod sprak, de zonnegod sprak
tot zijn zoon Manu en Manu sprak tot zijn zoon Ikvku.

tekst 2
Wv& ParMParaPa[aPTaiMaMa& raJazRYaae iVadu" )
Sa k-ale Naeh MahTaa YaaeGaae Naí" ParNTaPa )) 2 ))

evaˆ parampar-prptam
imaˆ rjarayo viduƒ
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evam — op deze manier; parampar — door de opeenvolging van discipelen; prptam — ontvangen; imam — deze wetenschap; rja-ayaƒ
— de heilige koningen; viduƒ — begrepen; saƒ — die kennis; klena —
in de loop der tijd; iha — in deze wereld; mahat — groot; yogaƒ — de
wetenschap over onze relatie met de Allerhoogste; na˜aƒ — verbroken;
parantapa — o Arjuna, bedwinger van de vijand.
Zo werd deze allerhoogste wetenschap door de opeenvolging van
discipelen ontvangen en zo begrepen de heilige vorsten haar. Maar
na verloop van tijd werd de overlevering verbroken en hierdoor
lijkt de wetenschap zoals ze is verloren te zijn gegaan.

Commentaar: Hier wordt duidelijk gezegd dat de G…t speciaal bedoeld
was voor de heilige vorsten, omdat zij het waren die haar instructies moesten uitvoeren tijdens het regeren over de burgers. De Bhagavad-g…t was
beslist niet bedoeld voor de demonische personen, die de waarde ervan
in ieders nadeel zouden tenietdoen, en die naar eigen willekeur allerlei
soorten interpretaties zouden verzinnen. Zodra de oorspronkelijke bedoeling werd geruïneerd door de beweegredenen van gewetenloze commentatoren, ontstond de noodzaak om de opeenvolging van discipelen te
herstellen. Vijfduizend jaar geleden zag de Heer Zelf dat de opeenvolging
van discipelen verbroken was en daarom verklaarde Hij dat de bedoeling
van de G…t verloren was geraakt.
Ook vandaag de dag bestaan er zoveel edities van de G…t (vooral
in het Engels), maar nagenoeg allemaal volgen ze niet de geautoriseerde
opeenvolging van discipelen. Er bestaan ontelbaar veel interpretaties van
verschillende wereldse geleerden, maar ze verwerpen nagenoeg allemaal
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, KŠa, hoewel ze goede munt uit
Zijn woorden slaan. Dit is een demonische mentaliteit; demonen geloven niet in God, maar willen alleen maar genieten van het bezit van de
Allerhoogste. Aangezien er een grote behoefte bestaat aan een Engelse
editie van de G…t zoals die is overgedragen via de parampar (opeenvolging van discipelen), wordt bij deze een poging gedaan om daarin
te voorzien. Wanneer de Bhagavad-g…t wordt aanvaard zoals ze is, is ze
een grote zegen voor de mensheid, maar als ze wordt gezien als een
verhandeling vol filosofische speculaties, dan is de studie ervan eenvoudigweg verspilde tijd.

tekst 3
Sa WvaYa& MaYaa Tae_Û YaaeGa" Pa[ae¢-" PauraTaNa" )

>a¢-ae_iSa Mae Sa%a ceiTa rhSYa& ùeTadutaMaMa( )) 3 ))
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sa evyaˆ may te ’dya
yogaƒ proktaƒ purtanaƒ
bhakto ’si me sakh ceti
rahasyaˆ hy etad uttamam
saƒ — dezelfde; eva — zeker; ayam — deze; may — door Mij; te — aan
jou; adya — vandaag; yogaƒ — de wetenschap van yoga; proktaƒ — gesproken; purtanaƒ — heel oud; bhaktaƒ — toegewijde; asi — je bent; me
— Mijn; sakh — vriend; ca — ook; iti — daarom; rahasyam — mysterie;
hi — zeker; etat — deze; uttamam — transcendentaal.
Deze zeer oude wetenschap van de relatie met de Allerhoogste
draag Ik vandaag over aan jou, omdat je zowel Mijn toegewijde als
Mijn vriend bent en daardoor het transcendentale mysterie van
deze wetenschap kunt begrijpen.

Commentaar: Er bestaan twee categorieën van mensen, namelijk de toegewijden en de demonen. De Heer koos Arjuna als de ontvanger van deze
grote wetenschap, omdat hij een toegewijde van de Heer is. Maar voor de
demon is het onmogelijk om deze grote, mysterieuze wetenschap te begrijpen. Er zijn een aantal edities van dit grote boek van kennis; sommige
hebben commentaren van toegewijden en andere commentaren geschreven door demonen. De commentaren van de toegewijden zijn waar, maar
die van de demonen waardeloos. Arjuna aanvaardt ®r… KŠa als de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en ieder commentaar op de G…t dat in
Arjuna’s voetsporen volgt, is werkelijk devotionele dienst aan het doel van
deze grote wetenschap. Zij die demonisch zijn, aanvaarden Heer KŠa
echter niet zoals Hij is. In plaats daarvan verzinnen ze iets over KŠa en
brengen daardoor de gemiddelde lezer op een verkeerd spoor, weg van
de instructies van KŠa. Hier wordt gewaarschuwd voor zulke misleidende paden. Men moet de opeenvolging van discipelen vanaf Arjuna
proberen te volgen om op die manier zijn voordeel te doen met deze
grote wetenschap van ®r…mad Bhagavad-g…t.

tekst 4
AJauRNa ovac

APar& >avTaae JaNMa Par& JaNMa ivvSvTa" )
k-QaMaeTaiÜJaaNaqYaa& TvMaadaE Pa[ae¢-vaiNaiTa )) 4 ))

arjuna uvca
aparaˆ bhavato janma
paraˆ janma vivasvataƒ
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katham etad vijn…yˆ
tvam dau proktavn iti
arjunaƒ uvca — Arjuna zei; aparam — jonger; bhavataƒ — Jouw; janma — geboorte; param — ouder; janma — geboorte; vivasvataƒ — van
de zonnegod; katham — hoe; etat — dit; vijn…ym — moet ik begrijpen;
tvam — Jij; dau — in het begin; proktavn — onderwees; iti — zo.
Arjuna zei: De zonnegod Vivasvn werd eerder geboren dan Jij.
Hoe moet ik dan begrijpen dat Jij hem in het begin deze wetenschap hebt onderwezen?

Commentaar: Arjuna is een erkend toegewijde van de Heer, dus hoe kon
hij aan de woorden van KŠa twijfelen? Het antwoord is dat Arjuna deze
vraag niet voor zichzelf stelt, maar voor hen die niet in de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods geloven of voor de demonen die een afkeer hebben
van de gedachte dat KŠa als de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods aanvaard moet worden. Alleen voor hen stelt Arjuna vragen over dit punt,
alsof hij zelf niet wist wie de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, KŠa,
is. Zoals uit het tiende hoofdstuk zal blijken, wist Arjuna heel goed dat
KŠa de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is, de bron van alles en het
hoogste aspect van het transcendentale. KŠa verscheen natuurlijk ook op
deze aarde als de zoon van Devak…. Hoe KŠa tegelijkertijd dezelfde
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods bleef, de eeuwige, oorspronkelijke
persoon, is voor een gewoon mens heel moeilijk te begrijpen. Om dit te
verduidelijken stelt Arjuna deze vraag aan KŠa, zodat KŠa deze Zelf
met gezag kon beantwoorden.
Dat KŠa de allerhoogste autoriteit is, wordt door de hele wereld
erkend; niet alleen nu, maar al sinds onheuglijke tijden. Alleen de demonen verwerpen Hem. Hoe dan ook, omdat KŠa de autoriteit is die
door iedereen wordt aanvaardt, stelde Arjuna zijn vraag aan Hem, zodat
KŠa Zichzelf zou beschrijven en niet verkeerd zou worden afgeschilderd door demonen, die Hem altijd proberen voor te stellen op een manier die voor hen en hun volgelingen begrijpelijk is. Het is noodzakelijk
dat iedereen de wetenschap van KŠa kent; dit is in ieders eigenbelang.
Wanneer KŠa daarom persoonlijk over Zichzelf spreekt, is dat gunstig
voor alle werelden. Omdat de demonen KŠa altijd vanuit hun eigen standpunt bestuderen, mogen zulke verklaringen van KŠa vreemd voor hen
lijken, maar toegewijden verwelkomen de uitspraken van KŠa van harte
wanneer KŠa ze Zelf doet. De toegewijden zullen zulke gezaghebbende
uitspraken van KŠa altijd vereren, omdat ze er altijd naar verlangen om
meer en meer over Hem te horen. De atheïsten, die KŠa als een gewoon
mens beschouwen, zouden op die manier te weten kunnen komen dat
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KŠa bovenmenselijk is, dat Hij sac-cid-nanda-vigraha is — de eeuwige vorm van gelukzaligheid en kennis — dat Hij transcendentaal is en
dat Hij boven de heerschappij van de hoedanigheden van de materiële
natuur staat en boven de invloed van tijd en ruimte verheven is. Voor
een toegewijde van KŠa zoals Arjuna bestaat er ongetwijfeld geen enkel
misverstand over de transcendentale positie van KŠa. Dat Arjuna zijn
vraag aan KŠa stelt, is eenvoudig een poging van de toegewijde om de
atheïstische mentaliteit te tarten van hen die KŠa beschouwen als een
gewoon menselijk wezen, dat onderhevig is aan de hoedanigheden van
de materiële natuur.

tekst 5
é[q>aGavaNauvac
bhUiNa Mae VYaTaqTaaiNa JaNMaaiNa Tav caJauRNa )
TaaNYah& ved SavaRi<a Na Tv& veTQa ParNTaPa )) 5 ))

r…-bhagavn uvca
bah™ni me vyat…tni
janmni tava crjuna
tny ahaˆ veda sarvŠi
na tvaˆ vettha parantapa
r…-bhagavn uvca — de Persoonlijkheid Gods zei; bah™ni — veel; me
— van Mij; vyat…tni — zijn voorbijgegaan; janmni — geboorten; tava
— van jou; ca — en ook; arjuna — o Arjuna; tni — die; aham — Ik;
veda — weet; sarvŠi — alle; na — niet; tvam — jou; vettha — weet; parantapa — o bedwinger van de vijand.
De Persoonlijkheid Gods zei: Vele, vele geboorten hebben zowel jij
als Ik doorgemaakt. Ik kan ze Me allemaal herinneren, maar jij
niet, o bedwinger van de vijand!

Commentaar: De Brahma-saˆhit (5.33) geeft informatie over vele,
vele incarnaties van de Heer. Er wordt gezegd:
advaitam acyutam andim ananta-r™pam
dyaˆ purŠa-puruaˆ nava-yauvanaˆ ca
vedeu durlabham adurlabham tma-bhaktau
govindam di-puruaˆ tam ahaˆ bhajmi
‘Ik vereer de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Govinda [KŠa], de oorspronkelijke persoon, die absoluut, onfeilbaar en zonder begin is. Hoewel
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Hij in oneindig veel vormen geëxpandeerd is, blijft Hij toch dezelfde oorspronkelijke persoon, de oudste en Hij die er altijd uitziet als een jongen in
de bloei van zijn jeugd. Zulke eeuwige, alwetende vormen van de Heer, die
vol geluk zijn, worden gewoonlijk zelfs door de beste vedische geleerden
niet begrepen, maar ze zijn altijd zichtbaar voor de zuivere toegewijden.’
In de Brahma-saˆhit (5.39) staat ook:
rmdi-m™rtiu kal-niyamena ti˜han
nnvatram akarod bhuvaneu kintu
kŠaƒ svayaˆ samabhavat paramaƒ pumn yo
govindam di-puruaˆ tam ahaˆ bhajmi
‘Ik vereer de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Govinda [KŠa], die altijd in verschillende incarnaties verschijnt, zoals Rma, Nsiˆha en ook in
vele subincarnaties, maar die de oorspronkelijke Persoonlijkheid Gods is,
die KŠa genoemd wordt en die ook persoonlijk neerdaalt.’
Ook in de veda’s wordt gezegd dat de Heer, hoewel Hij één is en
geen gelijke heeft, Zich in ontelbare vormen manifesteert. Hij is als de
vaid™rya, een steen die van kleur verandert maar toch één en dezelfde
blijft. Deze veelvormigheid wordt begrepen door de zuivere toegewijden,
maar niet door een eenvoudige studie van de veda’s (vedeu durlabham
adurlabham tma-bhaktau).
Toegewijden als Arjuna horen altijd bij het gezelschap van de Heer
en wanneer de Heer incarneert, incarneren de toegewijden die Zijn metgezellen zijn ook om Hem in verschillende rollen te dienen. Arjuna is een
van die toegewijden en uit dit vers blijkt dat toen Heer KŠa de Bhagavadg…t enkele miljoenen jaren geleden tot de zonnegod Vivasvn sprak,
Arjuna ook aanwezig was, maar in een andere rol. Het verschil tussen
de Heer en Arjuna is dat de Heer Zich dit voorval kan herinneren, maar
Arjuna niet. Dat is het verschil tussen het levend wezen, dat een integrerend deeltje is, en de Allerhoogste Heer. Hoewel Arjuna hier wordt aangesproken als de machtige held die veel vijanden kan bedwingen, is hij
niet in staat om zich te herinneren wat er in zijn verscheidene vorige
levens gebeurd is. Het levend wezen kan daarom nooit de Allerhoogste
Heer evenaren, hoe groot het ook mag zijn naar materiële maatstaven.
Wie een eeuwige metgezel van de Heer is, is beslist een bevrijd persoon,
maar hij kan niet gelijk zijn aan de Heer. De Heer wordt in de Brahmasaˆhit beschreven als onfeilbaar (acyuta), wat betekent dat Hij Zichzelf
nooit vergeet, ook al staat Hij in contact met de materiële energie. De
Heer en het levend wezen kunnen dus nooit in alle opzichten aan elkaar
gelijk zijn, zelfs al is het levend wezen net zo bevrijd als Arjuna.
Hoewel Arjuna een toegewijde van de Heer is, vergeet hij soms de
aard van de Heer, maar door goddelijke genade kan een toegewijde
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onmiddellijk de onfeilbaarheid van de Heer begrijpen, terwijl een niettoegewijde of demon Zijn transcendentale aard niet kan begrijpen. Demonische breinen kunnen deze beschrijvingen in de Bhagavad-g…t dus niet
begrijpen. KŠa herinnerde Zich Zijn activiteiten van miljoenen jaren,
maar Arjuna kon dat niet, ook al zijn zowel KŠa als Arjuna van nature
eeuwig.
In dit verband kunnen we ook opmerken dat een levend wezen alles
vergeet, doordat het van lichaam verandert; maar de Heer kan het Zich
herinneren omdat Hij Zijn sac-cid-nanda-lichaam niet verwisselt. Hij is
advaita, wat betekent dat er geen verschil bestaat tussen Zijn lichaam en
Hemzelf. Alles wat met Hem verbonden is, is spiritueel, terwijl de geconditioneerde ziel van haar materiële lichaam verschilt. En omdat het lichaam
van de Heer en Zijn Zelf volkomen gelijk zijn, is Zijn positie altijd verschillend van die van het gewone levend wezen, zelfs wanneer Hij afdaalt naar
het materiële niveau. De demonen kunnen de transcendentale natuur van
de Heer niet aanvaarden. In het volgende vers zal de Heer deze natuur
Zelf uitleggen.

tekst 6
AJaae_iPa SaàVYaYaaTMaa >aUTaaNaaMaqìrae_iPa SaNa( )
Pa[k*-iTa& SvaMaiDaïaYa SaM>avaMYaaTMaMaaYaYaa )) 6 ))

ajo ’pi sann avyaytm
bh™tnm …varo ’pi san
praktiˆ svm adhi˜hya
sambhavmy tma-myay
ajaƒ — ongeboren; api — hoewel; san — terwijl Ik zo ben; avyaya —
zonder verval; tm — lichaam; bh™tnm — van al degenen die geboren zijn; …varaƒ — de Allerhoogste Heer; api — hoewel; san — terwijl Ik
zo ben; praktim — in de transcendentale gedaante; svm — van Mijzelf;
adhi˜hya — zich zo bevindend; sambhavmi — Ik incarneer; tmamyay — door Mijn interne energie.
Hoewel Ik ongeboren ben en Mijn transcendentale lichaam nooit
vergaat, en hoewel Ik de Heer van alle levende wezens ben, verschijn Ik desondanks in elk tijdperk in Mijn oorspronkelijke, transcendentale gedaante.

Commentaar: De Heer heeft gesproken over het kenmerkende van Zijn
geboorte: ook al lijkt Hij te verschijnen als een gewoon persoon, Hij herinnert Zich alles van Zijn vele, vele ‘geboorten’, terwijl een gewoon mens
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zich niet eens kan herinneren wat hij enkele uren geleden heeft gedaan.
Als een gewoon mens gevraagd wordt wat hij de vorige dag op precies
hetzelfde tijdstip deed, zal hij er de grootste moeite mee hebben om meteen te antwoorden. Hij zal ongetwijfeld diep in zijn geheugen moeten
graven om zich te herinneren waar hij de vorige dag op exact hetzelfde
tijdstip mee bezig was. Toch wagen sommige personen vaak te beweren
dat ze God of KŠa zijn. Men moet zich niet laten misleiden door zulke
betekenisloze uitspraken.
Vervolgens verklaart de Heer Zijn prakti of Zijn vorm. Prakti betekent zowel ‘natuur’ als svar™pa, ‘iemands eigen vorm’. De Heer zegt dat
Hij in Zijn eigen lichaam verschijnt. Hij verandert niet van lichaam zoals
het gewone levend wezen het ene lichaam voor het andere verwisselt.
De geconditioneerde ziel mag dan tijdens dit leven een bepaald lichaam
hebben, maar in het volgend leven zal ze een ander lichaam hebben. In
de materiële wereld heeft het levend wezen geen vast lichaam, maar het
verhuist van het ene lichaam naar het andere. Maar de Heer doet dit niet.
Wanneer Hij verschijnt, dan verschijnt Hij door Zijn interne vermogen in
hetzelfde oorspronkelijke lichaam. Met andere woorden, KŠa verschijnt
in de materiële wereld in Zijn oorspronkelijke, eeuwige vorm met twee
handen die een fluit vasthouden. Hij verschijnt in Zijn eeuwige lichaam,
onaangedaan door de materiële wereld. Hoewel Hij in hetzelfde transcendentale lichaam verschijnt en Hij de Heer van het universum is, lijkt
het alsof Hij geboren wordt als een gewoon levend wezen; ook al vergaat
Zijn lichaam niet zoals een materieel lichaam, toch lijkt het dat Heer KŠa
opgroeit van klein kind tot jongen en van jongen tot jongeman. Maar het
is verbazingwekkend dat Hij nooit ouder wordt dan een jongeman. Toen
Hij op het strijdveld van Kuruketra stond, had Hij thuis veel kleinkinderen; met andere woorden, naar materiële maatstaven was Hij al behoorlijk
oud. Toch had Hij het uiterlijk van een jongeman van zo’n twintig of vijfentwintig jaar oud. We zullen nooit een afbeelding tegenkomen van KŠa
als een bejaarde, omdat Hij nooit oud wordt zoals wij, ook al is Hij de
oudste persoon in de hele schepping — in het heden, het verleden en in
de toekomst. Noch Zijn lichaam noch Zijn intelligentie zullen ooit vergaan
of veranderen. Het is daarom duidelijk dat, hoewel Hij in de materiële
wereld is, Hij dezelfde ongeboren, eeuwige vorm van geluk en kennis is,
onveranderlijk in Zijn transcendentale lichaam en intelligentie.
Het verschijnen en verdwijnen van Heer KŠa zijn als het opkomen
van de zon, die voor ons verschijnt en dan uit het oog verdwijnt. Wanneer
de zon uit ons gezichtsveld verdwenen is, denken we dat ze is ondergegaan en wanneer we de zon voor onze ogen zien, denken we dat ze aan
de horizon staat. Eigenlijk is de zon er altijd, maar door onze gebrekkige,
ontoereikende zintuigen denken we dat ze in de lucht verschijnt en verdwijnt. Omdat de verschijning en verdwijning van Heer KŠa volkomen
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verschillend zijn van die van ieder gewoon levend wezen, is het duidelijk
dat Hij door Zijn interne vermogen eeuwige gelukzalige kennis is; Hij
raakt nooit besmet door de materiële natuur.
De veda’s bevestigen dat de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods ongeboren is en dat Hij ondanks dat toch geboren lijkt te worden in Zijn vele
verschillende gedaanten. Ook de aanvullende heilige teksten van de veda’s
bevestigen dat de Heer niet van lichaam verandert, zelfs al lijkt Hij geboren te worden. In het Bhgavatam verschijnt Hij voor Zijn moeder
als NryaŠa, met vier handen en de tekenen van de zes volheden. Zijn
verschijning in Zijn oorspronkelijke, eeuwige vorm is Zijn grondeloze
genade die Hij aan de levende wezens schenkt, zodat ze zich kunnen
concentreren op de Allerhoogste Heer zoals Hij is en niet op de gedachtespinsels en voorstellingen waar de impersonalisten de vormen van de
Heer ten onrechte voor houden.
Volgens het Viva-koa-woordenboek heeft het woord ‘my’ of ‘tmamy’ betrekking op de grondeloze genade van de Heer. De Heer is Zich
bewust van alle voorgaande keren dat Hij verschenen en weer verdwenen
is, maar een gewoon levend wezen vergeet alles van zijn vorige lichaam
zodra het een ander lichaam krijgt. KŠa is de Heer van alle levende wezens, omdat Hij wonderbaarlijke en bovenmenselijke activiteiten vertoont
als Hij op aarde is. De Heer is daarom altijd dezelfde Absolute Waarheid
en er bestaat geen verschil tussen Zijn vorm en Zijn Zelf of tussen Zijn
eigenschappen en Zijn lichaam. Men kan zich nu afvragen waarom de
Heer in deze wereld verschijnt en verdwijnt. Dit wordt in het volgende
vers uitgelegd.

tekst 7
Yada Yada ih DaMaRSYa Gl/aiNa>aRviTa >aarTa )
A>YauTQaaNaMaDaMaRSYa TadaTMaaNa& Sa*JaaMYahMa( )) 7 ))

yad yad hi dharmasya
glnir bhavati bhrata
abhyutthnam adharmasya
tadtmnaˆ sjmy aham
yad yad — waar en wanneer dan ook; hi — zeker; dharmasya — van
religie; glniƒ — afwijkingen; bhavati — zich manifesteren; bhrata — o
afstammeling van Bharata; abhyutthnam — overhand; adharmasya —
van goddeloosheid; tad — op dat moment; tmnam — zelf; sjmi —
verschijn; aham — Ik.
Telkens wanneer de beoefening van religie ergens in verval raakt
en goddeloosheid de overhand neemt, o afstammeling van Bharata, op dat moment daal Ik Zelf neer.
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Commentaar: Het woord ‘sjmi’ is hier belangrijk. Sjmi kan niet worden gebruikt in de betekenis van schepping, want volgens het vorige vers
wordt het lichaam of de vorm van de Heer niet geschapen, omdat al Zijn
vormen eeuwig bestaan. Daarom betekent sjmi dat de Heer Zichzelf
manifesteert zoals Hij is. Hoewel de Heer volgens plan verschijnt, namelijk
eens in een dag van Brahm aan het eind van het Dvpara-yuga van het
achtentwintigste tijdperk van de zevende Manu, is Hij niet verplicht om
Zich aan zulke plannen te houden, omdat Hij vrij is om volgens Zijn eigen
wil op vele manieren te handelen. Hij verschijnt daarom uit eigen wil wanneer goddeloosheid de overhand neemt en ware religie verdwijnt.
De principes van religie zijn vastgelegd in de veda’s en iedere afwijking in het juist naleven van de regels in de veda’s maakt iemand ongodsdienstig. In het Bhgavatam wordt gezegd dat zulke principes de wetten
zijn van de Heer. Alleen de Heer kan een stelsel van godsdienst creëren.
Ook wordt aanvaard dat de veda’s oorspronkelijk door de Heer Zelf in
het hart van Brahm gesproken werden. De principes van dharma of  
religie zijn daarom de rechtstreekse bevelen van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods (dharmaˆ tu skd bhagavat-praŠ…tam). Deze principes
worden overal in de Bhagavad-g…t duidelijk omschreven. Het doel van
de veda’s is om op gezag van de Allerhoogste Heer zulke principes in
te stellen en aan het eind van de G…t geeft de Heer het bevel dat niets
anders dan overgave aan Hem het hoogste religieuze principe is. De vedische principes sporen iedereen aan om zich volledig aan Heer KŠa
over te geven en Hij verschijnt wanneer zulke principes door demonische
personen worden verbroken.
Uit het Bhgavatam begrijpen we dat Heer Boeddha een incarnatie
van KŠa is, die verscheen toen het materialisme hoogtij vierde en de
materialisten de veda’s als een excuus gebruikten om hun gewoonten te
rechtvaardigen. Hoewel er in de veda’s voor verschillende doeleinden bepaalde beperkende regels bestaan voor het offeren van dieren, brachten
mensen met demonische neigingen dierenoffers zonder zich aan de vedische principes te houden. Heer Boeddha verscheen om aan deze onzin
een einde te maken en om de vedische principes van geweldloosheid in
te voeren. Iedere avatra of incarnatie van de Heer heeft een bepaalde
missie die in de geopenbaarde teksten wordt beschreven. Niemand moet
als een avatra worden aanvaard, tenzij er in de heilige teksten naar hem
wordt verwezen.
Het is niet waar dat de Heer alleen op Indiase bodem verschijnt. Hij
kan Zichzelf overal en altijd manifesteren wanneer Hij dat verlangt. In
iedere afzonderlijke incarnatie spreekt Hij over religie, maar alleen tot op
het niveau dat door specifieke mensen in hun specifieke omstandigheden
begrepen kan worden. Maar de missie blijft dezelfde: mensen tot Godsbewustzijn en tot gehoorzaamheid aan religieuze principes brengen. Soms
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daalt Hij persoonlijk neer en soms zendt Hij Zijn bonafide vertegenwoordiger in de vorm van Zijn zoon of dienaar of Zichzelf in een onherkenbare
vorm. De principes van de Bhagavad-g…t werden tot Arjuna en andere
zeer verheven personen gesproken, omdat hij, vergeleken met gewone
mensen in andere delen van de wereld, zeer gevorderd was.
Dat twee plus twee vier is, is een wiskundig beginsel dat voor zowel
beginners als gevorderden in rekenen geldt. Toch bestaat er hogere en lagere wiskunde. Alle incarnaties van de Heer onderwijzen daarom dezelfde
principes, maar deze lijken hoger of lager te zijn in verschillende omstandigheden. De hogere principes van religie beginnen met het aanvaarden van
de vier orden en de vier maatschappelijke klassen, die later allemaal zullen
worden uitgelegd. De uiteindelijke missie van incarnaties is om overal
KŠa-bewustzijn op te wekken. Een dergelijk bewustzijn is alleen onder
bepaalde omstandigheden aan- of afwezig.

tekst 8
Pair}aa<aaYa SaaDaUNaa& ivNaaXaaYa c duZk*-TaaMa( )
DaMaRSa&SQaaPaNaaQaaRYa SaM>avaiMa YauGae YauGae )) 8 ))

paritrŠya sdh™nˆ
vinya ca duktm
dharma-saˆsthpanrthya
sambhavmi yuge yuge
paritrŠya — voor de bevrijding; sdh™nm — van de toegewijden;
vinya — voor de vernietiging; ca — en; duktm — van kwaadaardige personen; dharma — religieuze principes; saˆsthpana-arthya —
om te herstellen; sambhavmi — verschijn Ik; yuge — tijdperk; yuge
— na tijdperk.
Om de toegewijden te bevrijden en kwaadaardige personen te verdelgen en ook om de religieuze principes te herstellen, verschijn
Ik Zelf, tijdperk na tijdperk.

Commentaar: Volgens de Bhagavad-g…t is een sdhu (een heilige) iemand die KŠa-bewust is. Iemand mag dan ongodsdienstig lijken, maar
als hij alle kwalificaties van het KŠa-bewustzijn volledig bezit, moet hij als
een sdhu worden beschouwd. Het woord ‘duktm’ heeft echter betrekking op hen die niets om het KŠa-bewustzijn geven. Zulke kwaadaardige
personen of duktm worden beschreven als dwazen en als de laagsten
onder de mensen, ook al onderscheiden ze zich doordat ze werelds onder-

226 / Bhagavad-gŸTĀ zoals ze is
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wijs hebben genoten. Wie zich daarentegen voor honderd procent inzet in
KŠa-bewustzijn, wordt aanvaard als een sdhu, ook al is hij niet geleerd
en evenmin bijzonder ontwikkeld.
Wat betreft de atheïsten, voor de Allerhoogste Heer is het niet nodig
om Zelf te verschijnen om hen te vernietigen, zoals Hij deed voor de demonen RvaŠa en Kaˆsa. De Heer heeft veel tussenpersonen die heel
goed in staat zijn om demonen te verslaan. Maar de Heer daalt vooral
neer om de toegewijden gerust te stellen, die altijd door demonische personen worden gekweld. De demon kwelt de toegewijde ook al is die zijn
familielid. Hoewel Prahlda Mahrja de zoon was van HiraŠyakaipu,
werd hij toch door zijn vader vervolgd, en hoewel Devak…, de moeder van
KŠa, de zuster van Kaˆsa was, werden zij en haar echtgenoot Vasudeva
vervolgd, alleen omdat KŠa uit hen geboren zou worden. KŠa verscheen dus voornamelijk om Devak… te bevrijden en in mindere mate om
Kaˆsa te doden, maar de twee handelingen werden tegelijkertijd uitgevoerd. Er wordt hier daarom gezegd dat de Heer in verschillende incarnaties verschijnt om de toegewijden te bevrijden en de demonische,
kwaadaardige personen te verdelgen.
In het Caitanya-caritmta van KŠadsa Kavirja worden deze incarnatieprincipes in de volgende verzen (Madhya 20.263-264) samengevat:
s˜i-hetu yei m™rti prapañce avatare
sei …vara-m™rti ‘avatra’ nma dhare
myt…ta paravyome sabra avasthna
vive avatari’ dhare ‘avatra’ nma
‘De avatra, de incarnatie van de Godheid, daalt neer uit het koninkrijk
van God naar de materiële wereld om te scheppen. De bepaalde vorm van
de Persoonlijkheid Gods die neerdaalt wordt een ‘incarnatie’ of ‘avatra’
genoemd. Zulke incarnaties bevinden zich in de spirituele wereld, het
koninkrijk van God. Wanneer zij naar de materiële wereld neerdalen, worden ze ‘avatra’ genoemd.’
Er zijn verschillende soorten avatra’s, zoals puruvatra’s, guŠvatra’s, l…lvatra’s, akty-vea-avatra’s, manvantara-avatra’s en
yugvatra’s, en ze verschijnen allemaal op schema over het hele universum. Maar KŠa is de oorspronkelijke Heer, de bron van alle avatra’s.
Heer ®r… KŠa daalt neer met het specifieke doel om het leed van de zuivere toegewijden weg te nemen, die er sterk naar verlangen om Hem te
zien tijdens Zijn oorspronkelijke vermaak in Vndvana. Het voornaamste
doel van de KŠa-avatra is om Zijn zuivere toegewijden tevreden te
stellen.
De Heer zegt dat Hij Zelf in ieder tijdperk incarneert. Dit betekent dat
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Hij ook in Kali-yuga incarneert. Zo zegt het ®r…mad-Bhgavatam dat de
incarnatie voor Kali-yuga Heer Caitanya Mahprabhu is, die de verering
van KŠa verspreidde door de sa‰k…rtana-beweging (het gezamenlijk chanten van de heilige namen) en die het KŠa-bewustzijn over heel India
heeft verspreid. Hij voorspelde dat deze sa‰k…rtana-cultuur over de hele
wereld verspreid zou worden, van stad tot stad en van dorp tot dorp.
Heer Caitanya wordt in de vertrouwelijke gedeelten van de geopenbaarde
teksten, zoals de upaniads, het Mahbhrata en het Bhgavatam, niet
rechtstreeks maar op een verborgen manier beschreven als de incarnatie
van KŠa, de Persoonlijkheid Gods. De toegewijden van Heer KŠa voelen zich erg aangetrokken tot de sa‰k…rtana-beweging van Heer Caitanya.
Deze avatra van de Heer doodt de kwaadaardige personen niet, maar
bevrijdt hen door Zijn grondeloze genade.

tekst 9
JaNMa k-MaR c Mae idVYaMaev& Yaae veita TatvTa" )
TYaKTva deh& PauNaJaRNMa NaEiTa MaaMaeiTa Saae_JauRNa )) 9 ))

janma karma ca me divyam
evaˆ yo vetti tattvataƒ
tyaktv dehaˆ punar janma
naiti mm eti so ’rjuna
janma — geboorte; karma — activiteit; ca — ook; me — van Mij; divyam
— transcendentale; evam — op deze manier; yaƒ — iemand die; vetti —
weet; tattvataƒ — werkelijk; tyaktv — terzijde latend; deham — dit
lichaam; punaƒ — opnieuw; janma — geboorte; na — nooit; eti — bereikt; mm — naar Mij; eti — bereikt; saƒ — hij; arjuna — o Arjuna.
Wie de transcendentale aard van Mijn verschijnen en activiteiten
kent, wordt na het verlaten van zijn lichaam niet opnieuw geboren in de materiële wereld, maar bereikt Mijn eeuwige woning,
o Arjuna.

Commentaar: Het neerdalen van de Heer vanuit Zijn transcendentale woning werd al in het zesde vers uitgelegd. Wie de waarheid van het verschijnen van de Persoonlijkheid Gods kan begrijpen, is al bevrijd van
materiële gebondenheid en keert daarom onmiddellijk terug naar het
koninkrijk van God, zodra hij zijn huidige materiële lichaam verlaat. Zo’n
bevrijding van het levend wezen van materiële gebondenheid is helemaal
geen eenvoudige zaak. De impersonalisten en yog…’s bereiken alleen
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na heel veel moeite en vele, vele levens bevrijding. Maar zelfs dan is de
bevrijding die ze bereiken — opgaan in de onpersoonlijke brahmajyoti
van de Heer — maar gedeeltelijk en bestaat het gevaar op terugkeer naar
de materiële wereld. De toegewijde daarentegen bereikt, nadat hij dit
lichaam heeft opgegeven, de woning van de Heer eenvoudig omdat hij de
transcendentale aard van het lichaam en de activiteiten van de Heer kent;
zo loopt hij niet het risico terug te moeten keren naar de materiële wereld.
In de Brahma-saˆhit (5.33) wordt gezegd dat de Heer vele, vele gedaanten en incarnaties heeft: advaitam acyutam andim ananta-r™pam.
Hoewel er vele transcendentale gedaanten van de Heer zijn, zijn ze allemaal één en dezelfde Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Men moet dit
feit goed begrijpen en ervan overtuigd zijn, ook al is het voor wereldse geleerden en empirische filosofen ondoorgrondelijk. Zo wordt in de veda’s
(Purua-bodhin… Upaniad) het volgende gezegd:
eko devo nitya-l…lnurakto
bhakta-vyp… hdy antar-tm
‘Die ene Allerhoogste Persoonlijkheid Gods heeft vele, vele transcendentale gedaanten waarmee Hij eeuwige relaties met Zijn zuivere toegewijden
aangaat.’ Deze vedische uitspraak wordt in dit vers van de G…t persoonlijk door de Heer bevestigd. Wie deze waarheid aanvaardt, vertrouwend
op het gezag van de veda’s en de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en
zijn tijd niet verspilt met filosofische speculaties, bereikt het hoogste, volmaakte niveau van bevrijding. Door eenvoudig deze waarheid in goed
vertrouwen te aanvaarden, zal iemand ongetwijfeld bevrijding bereiken.
De vedische uitspraak tat tvam asi is eigenlijk hier van toepassing.
Iedereen die begrijpt dat Heer KŠa de Allerhoogste is of die tegen de
Heer zegt: ‘U bent dat Allerhoogste Brahman, de Persoonlijkheid Gods,’ is
beslist meteen bevrijd en daardoor is zijn toegang tot het transcendentale
gezelschap van de Heer gegarandeerd. Met andere woorden, zo’n toegewijde die vol vertrouwen is, bereikt de perfectie; dit wordt bevestigd door
de volgende vedische uitspraak:
tam eva viditvti mtyum eti
nnyaƒ panth vidyate ’yanya
‘Men kan het volmaakte niveau van de bevrijding van geboorte en dood
bereiken, eenvoudig door de Heer, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods,
te kennen; er bestaat geen andere manier om deze volmaaktheid te bereiken.’ (®vetvatara Upaniad 3.8) Dat er geen alternatief bestaat, betekent
dat iemand die niet begrijpt dat KŠa de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods is, zeker in de hoedanigheid onwetendheid verkeert en dus geen
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verlossing zal bereiken door zogezegd aan de buitenkant van een honingpot te likken, dat wil zeggen: door de Bhagavad-g…t te interpreteren met
behulp van wereldse geleerdheid. Zulke empirische filosofen mogen dan
in de materiële wereld een zeer belangrijke rol spelen, maar ze komen
niet noodzakelijkerwijs in aanmerking voor bevrijding. Dergelijke opgeblazen wereldse geleerden zullen op de grondeloze genade van een toegewijde van de Heer moeten wachten. Men moet het KŠa-bewustzijn
daarom met geloof en kennis cultiveren en op die manier volmaaktheid
bereiken.

tekst 10
vqTaraGa>aYa§-aeDaa MaNMaYaa MaaMauPaaié[Taa" )
bhvae jaNaTaPaSaa PaUTaa MaÙavMaaGaTaa" )) 10 ))

v…ta-rga-bhaya-krodh
man-may mm upritƒ
bahavo jñna-tapas
p™t mad-bhvam gatƒ
v…ta — bevrijd van; rga — gehechtheid; bhaya — angst; krodhƒ —
en woede; mat-may — helemaal in Mij; mm — in Mij; upritƒ —  zich
volledig bevindend; bahavaƒ — veel; jñna — van kennis; tapas — door
de ascese; p™tƒ — gezuiverd; mat-bhvam — transcendentale liefde voor
Mij; gatƒ — bereikten.
Door vrij te zijn van gehechtheid, angst en woede, door volledig
van Mij vervuld te zijn en door hun toevlucht bij Mij te zoeken,
werden er in het verleden zeer veel personen gezuiverd door kennis over Mij en zo hebben ze allemaal transcendentale liefde voor
Mij bereikt.

Commentaar: Zoals hierboven beschreven werd, is het voor iemand die
te zeer gehecht is aan materiële dingen moeilijk om het persoonlijk wezen
van de Allerhoogste Absolute Waarheid te begrijpen. Over het algemeen
gaan mensen die gehecht zijn aan de materialistische levensopvatting zo
op in het materialisme, dat het voor hen nagenoeg onmogelijk is om te
begrijpen hoe de Allerhoogste een persoon kan zijn. Zulke materialisten
kunnen zich niet eens voorstellen dat er zoiets is als een transcendentaal
lichaam dat onvergankelijk, vol kennis en eeuwig gelukzalig is. In de
materialistische opvatting is het lichaam vergankelijk, vol onwetendheid
en volslagen ellendig. Over het algemeen houden mensen er daarom
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ditzelfde idee op na wanneer ze informatie krijgen over de persoonlijke
gedaante van de Heer. Voor zulke materialistische mensen is de vorm van
de gigantische materiële manifestatie het allerhoogste. Als gevolg daarvan
beschouwen ze de Allerhoogste als iets onpersoonlijks, en omdat ze zo in
beslag genomen worden door materie, is het idee van het behouden van
de persoonlijkheid na de bevrijding voor hen beangstigend. Wanneer ze
de kennis krijgen dat het spirituele leven ook persoonlijk is en dat er ook
individualiteit bestaat, worden ze bang om opnieuw personen te worden
en daarom geven ze vanzelfsprekend de voorkeur aan een soort eenwording met de onpersoonlijke leegte. Ze vergelijken het levend wezen
meestal met luchtbellen die opgaan in de oceaan. Dat is de allerhoogste
perfectie qua spiritueel bestaan die zonder een individuele persoonlijkheid te bereiken valt. Dit is een beangstigende bestaanstoestand, zonder
volmaakte kennis van spiritueel leven.
Verder zijn er veel personen die helemaal niets van een spiritueel bestaan begrijpen. Verward door zoveel theorieën en door de tegenstrijdigheden in verschillende soorten van filosofische speculatie, zijn ze vol afkeer
geraakt of kwaad geworden en zijn ze tot de dwaze conclusie gekomen
dat er geen allerhoogste oorzaak is en dat alles uiteindelijk leegte is. Zulke
mensen bevinden zich in een ziekelijke levenstoestand.
Sommige mensen zijn te gehecht aan de materiële wereld en besteden daarom geen aandacht aan het spirituele leven; sommigen van hen
willen opgaan in de allerhoogste spirituele oorzaak, en sommigen van hen
verwerpen alles, omdat ze uit hopeloosheid boos zijn op allerlei soorten
spirituele speculaties. Deze laatste groep zoekt zijn toevlucht in een of
ander bedwelmend middel en de hallucinaties die daardoor worden teweeggebracht, worden soms beschouwd als spirituele visioenen.
Men moet zich bevrijden van deze drie toestanden van gehechtheid
aan de materiële wereld: verwaarlozing van het spirituele leven, angst
voor een spirituele persoonlijke identiteit en het concept van een leegte
dat voortkomt uit frustraties in het leven. Om vrij te raken van die vormen
van de materialistische levensopvatting, moet men onder begeleiding van
een bonafide spiritueel leraar volledig zijn toevlucht nemen tot de Heer
en de discipline en regulerende principes van een leven van toewijding
volgen. Het hoogste stadium van het toegewijde leven is bhva, transcendentale liefde voor God.
In de Bhakti-rasmta-sindhu (1.4.15-16), de wetenschap van devotionele dienst, staat:
dau raddh tataƒ sdhusa‰go ’tha bhajana-kriy
tato ’nartha-nivttiƒ syt
tato ni˜h rucis tataƒ
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athsaktis tato bhvas
tataƒ prembhyudañcati
sdhaknm ayaˆ premŠaƒ
prdurbhve bhavet kramaƒ
‘In het begin moet men een voorafgaand verlangen hebben naar zelfrealisatie. Dat zal iemand tot het niveau brengen waarop hij probeert om te
gaan met personen die spiritueel gevorderd zijn. In het volgende stadium
wordt iemand geïnitieerd door een verheven spiritueel leraar en onder zijn
begeleiding begint de beginnende toegewijde aan het proces van devotionele dienst. Door devotionele dienst te verrichten onder begeleiding
van de spiritueel leraar, raakt iemand vrij van alle materiële gehechtheid,
wordt hij stabiel in zelfrealisatie en krijgt hij smaak voor het horen over de
Absolute Persoonlijkheid Gods, ®r… KŠa. Deze smaak brengt iemand verder tot gehechtheid aan KŠa-bewustzijn, die zich ontwikkelt tot bhva,
het stadium voorafgaand aan transcendentale liefde voor God. Werkelijke
liefde voor God wordt prema genoemd, de hoogste volmaaktheid van het
leven.’
In het stadium van prema is iemand constant bezig met transcendentale liefdedienst aan de Heer. Door het geleidelijke proces van devotionele
dienst, onder begeleiding van de bonafide spiritueel leraar, kan iemand
het hoogste niveau bereiken, waarop men vrij is van alle materiële gehechtheid, van de angst voor een individuele spirituele persoonlijkheid
en van de frustraties die uitmonden in de filosofie van de leegte. Dan kan
men uiteindelijk de woonplaats van de Heer bereiken.

tekst 11
Yae YaQaa Maa& Pa[PaÛNTae Taa&STaQaEv >aJaaMYahMa( )
MaMa vTMaaRNauvTaRNTae MaNauZYaa" PaaQaR SavRXa" )) 11 ))

ye yath mˆ prapadyante
tˆs tathaiva bhajmy aham
mama vartmnuvartante
manuyƒ prtha sarvaaƒ
ye — allen die; yath — zoals; mm — aan Mij; prapadyante — overgeven; tn — hen; tath — zo; eva — zeker; bhajmi — beloon; aham —
Ik; mama — Mijn; vartma — pad; anuvartante — volgen; manuyƒ —
alle mensen; prtha — o zoon van Pth; sarvaaƒ — in alle opzichten.
Ik beloon iedereen al naargelang ze zich aan Mij overgeven. Iedereen volgt Mijn pad in alle opzichten, o zoon van Pth.
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4.11

Commentaar: Iedereen is op zoek naar KŠa in de verschillende aspecten van Zijn manifestaties. Van KŠa, de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods, kan men zich gedeeltelijk bewustworden in Zijn onpersoonlijke
brahmajyoti-gloed en als de alomtegenwoordige Superziel, die in alles
aanwezig is, met inbegrip van de atoomdeeltjes. Maar alleen Zijn zuivere
toegewijden kunnen zich volledig van Hem bewustworden. KŠa is zo het
object van ieders bewustwording en zo wordt iedereen tevredengesteld
naargelang iemands verlangen Hem te hebben.
Ook in de spirituele wereld heeft KŠa uitwisselingen met Zijn zuivere toegewijden in de bepaalde transcendentale vorm waarin de toegewijde Hem wil. De ene toegewijde wil KŠa misschien als de allerhoogste
meester, een andere als zijn persoonlijke vriend, een andere als zijn zoon
en weer een andere als zijn geliefde. KŠa beloont alle toegewijden in
gelijke mate overeenkomstig de gradaties van intensiteit van hun liefde
voor Hem. Dezelfde uitwisselingen van gevoelens zijn ook aanwezig in
de materiële wereld en vinden op een evenredige manier plaats tussen de
Heer en de verschillende soorten aanbidders. Zowel de zuivere toegewijden hier als die in de transcendentale woonplaats gaan persoonlijk met
Heer KŠa om en kunnen Hem persoonlijk met liefde dienen en daardoor transcendentaal geluk ervaren.
Ook impersonalisten, die spirituele zelfmoord willen plegen door het
individuele bestaan van het levend wezen te beëindigen, worden door
KŠa geholpen, doordat Hij hen in Zijn lichtgloed opneemt. Zulke impersonalisten weigeren de eeuwige, gelukzalige Persoonlijkheid Gods te
aanvaarden; als gevolg daarvan beleven ze geen plezier aan het geluk van
de persoonlijke, transcendentale dienst aan de Heer, omdat ze hun individualiteit hebben beëindigd. Enkele onder hen, zij die nog niet stevig
verankerd zijn in het onpersoonlijke bestaan, keren terug naar dit materiële domein om hun sluimerende verlangens naar activiteiten te vervullen.
Ze worden niet toegelaten tot de spirituele planeten, maar krijgen een
nieuwe kans om actief te zijn op de materiële planeten.
Aan personen die zich bezighouden met resultaatgerichte activiteiten,
kent de Heer, als de yajñevara, de verlangde resultaten van hun voorgeschreven plichten toe; aan yog…’s die mystieke krachten verlangen, worden
zulke krachten toegekend. Met andere woorden, om succesvol te zijn is
iedereen alleen afhankelijk van Zijn genade en alle mogelijke processen
van spirituele vooruitgang zijn niets anders dan verschillende gradaties
van succes op hetzelfde pad. Tenzij men tot de hoogste perfectie van
KŠa-bewustzijn komt, blijven alle ondernomen pogingen dus onvolmaakt; dit wordt beschreven in het ®r…mad-Bhgavatam (2.3.10):
akmaƒ sarva-kmo v
moka-kma udra-dh…ƒ
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t…vreŠa bhakti-yogena
yajeta puruaˆ param
‘Of iemand nu geen verlangens heeft [de toestand van de toegewijden] of
de resultaten verlangt van alle resultaatgerichte activiteiten of bevrijding
wil, hij moet uit alle macht de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods vereren
voor volledige perfectie, die zijn hoogtepunt bereikt in KŠa-bewustzijn.’

tekst 12
k-ax(+aNTa" k-MaR<aa& iSaiÖ& YaJaNTa wh devTaa" )
i+aPa[& ih MaaNauze l/aeke- iSaiÖ>aRviTa k-MaRJaa )) 12 ))

k‰kantaƒ karmaŠˆ siddhiˆ
yajanta iha devatƒ
kipraˆ hi mnue loke
siddhir bhavati karma-j
k‰kantaƒ — verlangend; karmaŠm — van resultaatgerichte activiteiten; siddhim — vervolmaking; yajante — ze vereren door offers; iha — in
de materiële wereld; devatƒ — de halfgoden; kipram — heel snel; hi —
zeker; mnue — in de menselijke samenleving; loke — in deze wereld;
siddhiƒ — succes; bhavati — komt; karma-j — van resultaatgerichte
activiteit.
In deze wereld willen mensen succes hebben in hun resultaatgerichte activiteiten en daarom vereren ze de halfgoden. Natuurlijk
krijgen ze in deze wereld al snel de resultaten van resultaatgerichte
activiteiten.

Commentaar: Er bestaat een groot misverstand over de goden of halfgoden van de materiële wereld, en minder intelligente mensen, die ondanks
dat toch doorgaan voor grote geleerden, beschouwen die halfgoden als
verschillende vormen van de Allerhoogste Heer. In werkelijkheid zijn de
halfgoden geen verschillende vormen van God, maar verschillende integrerende deeltjes van God. God is één en de integrerende deeltjes zijn vele.
De veda’s zeggen nityo nitynm: God is één. Ÿvaraƒ paramaƒ kŠaƒ.
De Allerhoogste God is één — KŠa — en de halfgoden zijn bekrachtigd
om de materiële wereld te besturen. Deze halfgoden zijn allemaal levende
wezens (nitynm) met verschillende machtsniveaus op het materiële
vlak. Ze kunnen niet gelijk zijn aan de Allerhoogste God — NryaŠa,
ViŠu of KŠa. Wie denkt dat God en de halfgoden zich op hetzelfde
niveau bevinden, wordt een atheïst genoemd of een paŠ…. Zelfs de

4.13

234 / Bhagavad-gŸTĀ zoals ze is

grote halfgoden zoals Brahm en ®iva kunnen niet vergeleken worden met
de Allerhoogste Heer. Sterker nog, de Heer wordt vereerd door halfgoden
als Brahm en ®iva (iva-viriñci-nutam). Maar vreemd genoeg zijn er veel
menselijke leiders die vereerd worden door dwaze mensen die misleid zijn
door antropomorfisme en zoömorfisme.
Iha devatƒ heeft betrekking op machtige personen of halfgoden
in de materiële wereld. Maar NryaŠa, ViŠu of KŠa, de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods, behoort niet tot deze wereld. Hij staat boven of is
ontstegen aan deze materiële schepping. Zelfs ®r…pda ®a‰karcrya, de
leider van de impersonalisten, stelt dat NryaŠa, KŠa, verheven is boven
deze materiële schepping. Maar dwaze mensen (hta-jñna) vereren de
halfgoden omdat ze onmiddellijke resultaten willen. Ze krijgen hun resultaten, maar weten niet dat de resultaten die ze op die manier verkregen
hebben, tijdelijk zijn en bedoeld voor minder intelligente personen. Een
intelligent persoon is KŠa-bewust en voor hem is het niet noodzakelijk
om de onbeduidende halfgoden te vereren voor wat onmiddellijk en tijdelijk voordeel.
De halfgoden van de materiële wereld zullen net als hun aanbidders
met de vernietiging van de materiële wereld verdwijnen. De gunsten van
de halfgoden zijn materieel en tijdelijk. Zowel de materiële werelden als
hun inwoners, met inbegrip van de halfgoden en hun aanbidders, zijn luchtbellen in de kosmische oceaan. Maar in deze wereld is de menselijke
samenleving verzot op tijdelijke dingen, zoals materiële weelde in de vorm
van land, familie en plezierige persoonlijke eigendommen. Om zulke
tijdelijke dingen te krijgen, aanbidden mensen de halfgoden of machtige
persoonlijkheden in de menselijke samenleving. Wanneer iemand in de
regering de positie van minister krijgt door het aanbidden van een politiek leider, dan beschouwt hij dat als een grote gunst. Ze gaan daarom
allemaal door het stof voor de zogenaamde leiders of ‘hoge pieten’ om
zo tijdelijke gunsten te krijgen, die ze dan inderdaad ook krijgen. Zulke
dwaze mensen zijn niet geïnteresseerd in het KŠa-bewustzijn als de permanente oplossing voor de ontberingen van het materiële bestaan. Ze
jagen allemaal zinsbevrediging na en om daarvoor wat faciliteiten te krijgen, zijn ze geneigd de bekrachtigde levende wezens te aanbidden die
halfgoden genoemd worden. Dit vers geeft aan dat mensen zelden geïnteresseerd zijn in KŠa-bewustzijn. Ze zijn gewoonlijk geïnteresseerd in
materieel plezier en aanbidden daarvoor een machtig levend wezen.

tekst 13
caTauvR<Ya| MaYaa Sa*í& Gau<ak-MaRiv>aaGaXa" )
TaSYa k-TaaRrMaiPa Maa& ivÖyk-TaaRrMaVYaYaMa( )) 13 ))
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ctur-varŠyaˆ may s˜aˆ
guŠa-karma-vibhgaaƒ
tasya kartram api mˆ
viddhy akartram avyayam
ctuƒ-varŠyam — de vier geledingen van de menselijke samenleving;
may — door Mij; s˜am — geschapen; guŠa — van kwaliteit; karma —
en activiteit; vibhgaaƒ — met betrekking tot verdeling; tasya — daarvan; kartram — de vader; api — hoewel; mm — Mij; viddhi — je kunt
weten; akartram — als degene die niet handelt; avyayam — onveranderlijk.
De vier geledingen van de menselijke samenleving zijn door Mij
geschapen op grond van de drie hoedanigheden van de materiële
natuur en de activiteiten die daarmee samengaan. Maar hoewel Ik
de schepper van dit stelsel ben, moet je weten dat Ik uiteindelijk
niet degene ben die handelt, omdat Ik onveranderlijk ben.

Commentaar: De Heer is de schepper van alles. Alles komt voort uit Hem,
alles wordt door Hem in stand gehouden en na de vernietiging verblijft
alles in Hem. Hij is dus ook de schepper van de vier geledingen van de
maatschappij, die begint met de intelligente klasse van mensen, die technisch gezien brhmaŠa’s worden genoemd, omdat ze zich in de hoedanigheid goedheid bevinden. De volgende klasse is die van de bestuurders,
die technisch gezien katriya’s worden genoemd, omdat zij zich in de
hoedanigheid hartstocht bevinden. De handelslieden, vaiya’s genaamd,
bevinden zich in een mengeling van de hoedanigheden hartstocht en onwetendheid, en de ™dra’s, de arbeiders, bevinden zich in de materiële
hoedanigheid onwetendheid.
Hoewel Heer KŠa de vier geledingen van de menselijke samenleving geschapen heeft, behoort Hijzelf tot geen van die geledingen, omdat
Hij niet een van de geconditioneerde zielen is, van wie een deel de menselijke samenleving vormt. De menselijke samenleving is gelijk aan iedere
andere samenleving van dieren, maar om de mens boven de status van
dieren te verheffen, werden de bovenstaande geledingen door de Heer
geschapen, zodat de mens op een systematische manier KŠa-bewustzijn
kan ontwikkelen.
De neiging tot een activiteit die een zeker persoon heeft, wordt bepaald door de hoedanigheden van de materiële natuur die hij verworven
heeft. De symptomen van activiteit volgens de verschillende hoedanigheden van de materiële natuur worden in het achttiende hoofdstuk van dit
boek beschreven. Maar iemand die KŠa-bewust is, staat zelfs boven de
brhmaŠa’s. Hoewel brhmaŠa’s van nature geacht worden kennis te
hebben van Brahman, de Allerhoogste Absolute Waarheid, benaderen
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de meesten van hen alleen het onpersoonlijk Brahman-aspect van Heer
KŠa. Maar iemand die de beperkte kennis van de brhmaŠa overstijgt
en kennis heeft van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Heer ®r… KŠa,
wordt een KŠa-bewust persoon, of met andere woorden, een vaiŠava.
Het KŠa-bewustzijn omvat kennis van alle verschillende volkomen expansies van KŠa: Rma, Nsiˆha, Varha enz. En net zoals KŠa boven
dit systeem van de vier geledingen van de menselijke samenleving staat,
staat een KŠa-bewust persoon ook boven alle geledingen van de menselijke samenleving, of we nu spreken over geledingen binnen de gemeenschap, het land of de soort.

tekst 14
Na Maa& k-MaaRi<a il/MPaiNTa Na Mae k-MaRf-le/ SPa*ha )
wiTa Maa& Yaae_i>aJaaNaaiTa k-MaRi>aNaR Sa bDYaTae )) 14 ))

na mˆ karmŠi limpanti
na me karma-phale sph
iti mˆ yo ’bhijnti
karmabhir na sa badhyate
na — nooit; mm — Mij; karmŠi — allerlei soorten van activiteit; limpanti — beïnvloeden; na — evenmin; me — Mijn; karma-phale — naar resultaatgerichte activiteit; sph — streven; iti — zo; mm — Mij; yaƒ — iemand
die; abhijnti — weet; karmabhiƒ — door de karmische reacties op zulke
activiteit; na — nooit; saƒ — hij; badhyate — raakt verstrikt.
Er bestaat geen activiteit waardoor Ik beïnvloed word en ook verlang Ik niet naar de vruchten van activiteiten. Wie deze waarheid
over Mij begrijpt, zal ook nooit verstrikt raken in karma voor resultaatgerichte activiteiten.

Commentaar: Net zoals er in de materiële wereld constitutionele wetten
zijn die vaststellen dat de koning geen kwaad kan doen of dat de koning
niet onderhevig is aan de wetten van de staat, zo wordt ook de Heer niet
beïnvloed door de activiteiten van de materiële wereld, hoewel Hij er de
schepper van is. Hij schept en blijft vervolgens afzijdig van de schepping,
terwijl de levende wezens verstrikt zijn in de vruchten van hun resultaatgerichte, materiële activiteiten door hun neiging de baas te spelen over
materiële rijkdommen. De eigenaar van een firma is niet verantwoordelijk
voor de goede en slechte daden van zijn personeel; het personeel is daar
zelf verantwoordelijk voor.
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De levende wezens houden zich bezig met hun bepaalde activiteiten van zinsbevrediging, maar deze activiteiten zijn niet door de Heer voorgeschreven. Voor het verbeteren van zinsbevrediging houden de levende
wezens zich bezig met de activiteiten van deze wereld en streven ze naar
hemels geluk na hun dood. De Heer, die vol is in Zichzelf, voelt Zich niet
aangetrokken tot dit zogenaamde hemelse geluk. De halfgoden zijn niet
meer dan Zijn dienaren. De eigenaar verlangt nooit naar het minderwaardige geluk waar het personeel naar verlangt. Hij is verheven boven
materiële acties en reacties. Zo is de regen bijvoorbeeld niet verantwoordelijk voor de verschillende soorten gewassen die op de aarde verschijnen,
ook al is er zonder zulke regens geen plantengroei mogelijk. De vedische
smti bevestigt dit feit als volgt:
nimitta-mtram evsau
sjynˆ sarga-karmaŠi
pradhna-kraŠ…-bh™t
yato vai sjya-aktayaƒ
‘In de materiële scheppingen is de Heer alleen de allerhoogste oorzaak.
De onmiddellijke oorzaak is de materiële natuur, waardoor de kosmos
zichtbaar wordt gemaakt.’
De geschapen wezens bestaan in een verscheidenheid aan vormen,
zoals halfgoden, mensen en lagere dieren en allemaal zijn ze onderhevig
aan het karma voor hun goede en slechte activiteiten. De Heer geeft hun
alleen de gepaste faciliteiten voor zulke activiteiten en de regulerende invloed van de hoedanigheden van de natuur, maar Hij is nooit verantwoordelijk voor de activiteiten die ze in het verleden hebben gedaan of die ze
in het heden doen. Het Vednta-s™tra (2.1.34) bevestigt dit: vaiamyanairghŠye na spekatvt, de Heer bevoorrecht geen enkel levend wezen. Het levend wezen is verantwoordelijk voor zijn eigen daden; de Heer
geeft het enkel de faciliteiten via de tussenkomst van de materiële natuur,
de externe energie.
Wie volledig op de hoogte is van de complexiteit van de wet van
karma of resultaatgerichte activiteiten wordt niet beïnvloed door de resultaten van zijn activiteiten. Met andere woorden, wie de transcendentale
aard van de Heer kent, heeft ervaring in het KŠa-bewustzijn en is daarom
nooit onderhevig aan de wetten van karma. Wie de transcendentale aard
van de Heer niet kent en denkt dat de activiteiten van de Heer gericht zijn
op zelfzuchtige resultaten, zoals de activiteiten van de gewone levende
wezens, raakt zeker zelf verstrikt in karma. Maar iemand die de Allerhoogste Waarheid kent, is een bevrijde ziel verankerd in KŠa-bewustzijn.
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tekst 15
Wv& jaTva k*-Ta& k-MaR PaUvŒriPa MauMau+aui>a" )
ku-å k-MaŒv TaSMaatv& PaUvŒ" PaUvRTar& k*-TaMa( )) 15 ))

evaˆ jñtv ktaˆ karma
p™rvair api mumukubhiƒ
kuru karmaiva tasmt tvaˆ
p™rvaiƒ p™rvataraˆ ktam
evam — zo; jñtv — goed wetend; ktam — werd verricht; karma —
activiteit; p™rvaiƒ — door de gezaghebbende personen uit het verleden;
api— zeker; mumukubhiƒ — die bevrijd raakten; kuru — verricht gewoon; karma — voorgeschreven plicht; eva — zeker; tasmt — daarom;
tvam — jij; p™rvaiƒ — door de voorgangers; p™rva-taram — in het verre
verleden; ktam — zoals verricht.
Alle bevrijde zielen uit het verleden handelden met deze kennis
over Mijn transcendentale aard. Daarom moet je in hun voetspoor
volgen en je plicht vervullen.

Commentaar: Er bestaan twee groepen mensen. Sommige hebben een
hart dat vol is van onzuivere, materiële dingen en sommige zijn vrij van
materie. Voor beide groepen is het KŠa-bewustzijn even gunstig. Zij die
vol onzuivere dingen zijn, kunnen het KŠa-bewustzijn beoefenen om
zo een geleidelijk proces van zuivering te ondergaan door de regulerende
principes van devotionele dienst te volgen. Zij die al van onzuiverheden
gezuiverd zijn, kunnen met dezelfde KŠa-bewuste activiteiten doorgaan,
zodat anderen hun voorbeeldige activiteiten kunnen volgen en daar hun
voordeel mee kunnen doen. Dwaze personen of beginnelingen in het
KŠa-bewustzijn willen vaak stoppen met activiteiten zonder dat ze kennis hebben van het KŠa-bewustzijn. Arjuna’s verlangen om zich uit de
activiteiten op het slagveld terug te trekken werd niet goedgekeurd door
de Heer. Men moet alleen weten hoe te handelen. Zich terugtrekken uit
KŠa-bewuste activiteiten en zich afzijdig houden en een show maken
van KŠa-bewustzijn is minder belangrijk dan daadwerkelijk activiteiten
voor KŠa verrichten.
Arjuna wordt hier aangeraden om KŠa-bewust actief te zijn, volgend in het voetspoor van de voorgaande discipelen van de Heer, zoals
de zonnegod Vivasvn, die al eerder genoemd is. De Allerhoogste Heer
kent alle activiteiten die Hij in het verleden verricht heeft en ook die van
personen die in het verleden KŠa-bewuste activiteiten hebben gedaan.
Hij beveelt daarom de activiteiten van de zonnegod aan, die enkele mil-
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joenen jaren geleden deze kunst van de Heer leerde. Al deze leerlingen
van Heer KŠa worden hier aangeduid als bevrijde personen uit het verleden, die de plichten vervulden die hun door KŠa waren toegewezen.

tekst 16
ik&- k-MaR ik-Mak-MaeRiTa k-vYaae_PYa}a MaaeihTaa" )
Tatae k-MaR Pa[v+YaaiMa YaJjaTva Maae+YaSae_Xauu>aaTa( )) 16 ))

kiˆ karma kim akarmeti
kavayo ’py atra mohitƒ
tat te karma pravakymi
yaj jñtv mokyase ’ubht
kim — wat is; karma — activiteit; kim — wat is; akarma — inactiviteit;
iti — zo; kavayaƒ — zij die intelligent zijn; api — ook; atra — wat dit betreft; mohitƒ — zijn verward; tat — dat; te — aan jou; karma — activiteit;
pravakymi — Ik zal uitleggen; yat — wat; jñtv — wetend; mokyase
— je zult bevrijd worden; aubht — van tegenspoed.
Zelfs zij die intelligent zijn raken verward wanneer ze activiteit
en inactiviteit van elkaar proberen te onderscheiden. Ik zal je nu
uitleggen wat activiteit is en wanneer je dit weet, zul je bevrijd zijn
van alle ellende.

Commentaar: KŠa-bewuste activiteiten moeten worden verricht in overeenstemming met het voorbeeld van voorgaande bonafide toegewijden.
Dit wordt in het vijftiende vers aangeraden. Waarom zulke activiteiten niet
onafhankelijk gedaan moeten worden, zal in de volgende tekst worden
uitgelegd.
Om KŠa-bewust te handelen moet men de leiding van geautoriseerde personen aanvaarden, die deel zijn van de opeenvolging van discipelen, zoals aan het begin van dit hoofdstuk is uitgelegd. Het proces van
KŠa-bewustzijn werd eerst beschreven aan de zonnegod, de zonnegod
legde het aan zijn zoon Manu uit, Manu legde het uit aan zijn zoon Ikvku
en sinds dat verre verleden bestaat dit systeem nog altijd op aarde. Men
moet daarom in de voetstappen van voorgaande gezaghebbende personen treden, die deel uitmaken van de opeenvolging van toegewijden.
Doet iemand dat niet, dan zal zelfs de meest intelligente persoon verward
raken over de standaardactiviteiten binnen het KŠa-bewustzijn. Om
deze reden besloot de Heer Arjuna rechtstreeks instructies te geven over
het KŠa-bewustzijn. Omdat de Heer rechtstreeks instructie gaf aan Arjuna,
is iedereen die in het voetspoor van Arjuna volgt, zeker niet verward.
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Er wordt gezegd dat niemand eenvoudig door onvolmaakte experimentele kennis kan bepalen wat de grondslagen van religie zijn. In feite
kunnen de principes van religie alleen door de Heer Zelf worden bepaald. Dharmaˆ tu skd bhagavat-praŠ…tam (Bhg. 6.3.19). Niemand
kan door onvolmaakte speculatie een religieus principe in het leven
roepen. Men moet in de voetsporen volgen van grote gezaghebbende
personen als Brahm, ®iva, Nrada, Manu, de Kumra’s, Kapila, Prahlda,
Bh…ma, ®ukadeva Gosvm…, Yamarja, Janaka en Bali Mahrja. Niemand
kan door mentale speculatie bepalen wat religie of zelfrealisatie is. Uit
Zijn grondeloze genade voor Zijn toegewijden legt de Heer daarom rechtstreeks aan Arjuna uit wat activiteit en inactiviteit is. Alleen KŠa-bewuste
activiteiten kunnen iemand uit de verstrikking van het materiële bestaan
bevrijden.

tekst 17
k-MaR<aae ùiPa baeÖVYa& baeÖVYa& c ivk-MaR<a" )
Ak-MaR<aê baeÖVYa& GahNaa k-MaR<aae GaiTa" )) 17 ))

karmaŠo hy api boddhavyaˆ
boddhavyaˆ ca vikarmaŠaƒ
akarmaŠa ca boddhavyaˆ
gahan karmaŠo gatiƒ
karmaŠaƒ — van activiteit; hi — zeker; api — ook; boddhavyam — moet
begrepen worden; boddhavyam — moet begrepen worden; ca — en; vikarmaŠaƒ — van verboden activiteit; akarmaŠaƒ — van inactiviteit; ca
— ook; boddhavyam — moet begrepen worden; gahan — heel moeilijk; karmaŠaƒ — van activiteit; gatiƒ — toegang.
De complexiteit van handelen is zeer moeilijk te begrijpen. Men
moet daarom precies weten wat activiteit is, wat verboden activiteit is en wat inactiviteit is.

Commentaar: Wanneer iemand zijn bevrijding uit de materiële gebondenheid serieus neemt, moet hij de verschillen begrijpen tussen activiteit,
inactiviteit en ongeautoriseerde activiteit. Men moet zich toeleggen op een
dergelijke analyse van actie, reactie en verwrongen activiteiten, omdat het
een zeer ingewikkeld onderwerp is. Om KŠa-bewustzijn en activiteiten
volgens hun onderverdelingen te begrijpen, moet men zijn relatie met de
Allerhoogste leren kennen, dat wil zeggen: wie kennis heeft over deze
relatie, weet heel goed dat ieder levend wezen een eeuwige dienaar van

4.18

Transcendentale kennis

/ 241

de Heer is en dat het als gevolg daarvan KŠa-bewust moet handelen.
De hele Bhagavad-g…t leidt tot deze conclusie. Alle andere conclusies die
tegen dit bewustzijn en de activiteiten die ermee samengaan ingaat, zijn
vikarma’s, verboden activiteiten. Om dit allemaal te begrijpen, moet men
omgaan met gezaghebbende personen op het gebied van KŠa-bewustzijn en van hen het geheim leren. Dat is net zo goed als het rechtstreeks
van de Heer te leren. Gebeurt dat niet, dan raken zelfs de meest intelligente
personen verward.

tekst 18
k-MaR<Yak-MaR Ya" PaXYaedk-MaRi<a c k-MaR Ya" )
Sa buiÖMaaNMaNauZYaezu Sa Yau¢-" k*-Tòk-MaRk*-Ta( )) 18 ))

karmaŠy akarma yaƒ payed
akarmaŠi ca karma yaƒ
sa buddhimn manuyeu
sa yuktaƒ ktsna-karma-kt
karmaŠi — in activiteit; akarma — inactiviteit; yaƒ — iemand die; payet
— waarneemt; akarmaŠi — in inactiviteit; ca — ook; karma — resultaatgerichte activiteit; yaƒ — iemand die; saƒ — hij; buddhi-mn — is intelligent; manuyeu — in de menselijke samenleving; saƒ — hij; yuktaƒ
— bevindt zich in de transcendentale positie; ktsna-karma-kt — hoewel
bezig met allerlei activiteiten.
Wie inactiviteit ziet in activiteit en activiteit in inactiviteit, is intelligent onder de mensen. Zo iemand bevindt zich op het transcendentale niveau, ook al verricht hij allerlei activiteiten.

Commentaar: Wie in KŠa-bewustzijn handelt, is vanzelf vrij van de
banden van karma. Zijn activiteiten worden allemaal voor KŠa verricht;
daarom geniet hij niet van de effecten van zijn activiteit en heeft hij evenmin van ze te lijden. Hij is een intelligent persoon in de menselijke samenleving, ook al verricht hij allerlei soorten activiteiten voor KŠa.
Akarma betekent activiteit zonder gevolgen. De impersonalist houdt
uit angst op met resultaatgerichte activiteiten, zodat de reacties ervan geen
belemmering zullen zijn op het pad van zelfrealisatie. Maar de personalist
weet heel goed dat hij eeuwig een dienaar van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is. Hij zal daarom KŠa-bewuste activiteiten verrichten en
omdat alles voor KŠa wordt gedaan, ervaart hij tijdens het dienen alleen
transcendentaal geluk. Zij die met dit proces bezig zijn staan bekend als
personen die geen verlangen naar persoonlijke zinsbevrediging hebben.
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Het besef een eeuwige dienaar van KŠa te zijn, maakt iemand im-muun
voor alle soorten karma voor activiteiten.

tekst 19
YaSYa SaveR SaMaarM>aa" k-aMaSaªLPaviJaRTaa" )
jaNaaiGandGDak-MaaR<a& TaMaahu" Pai<@Ta& buDaa" )) 19 ))

yasya sarve samrambhƒ
kma-sa‰kalpa-varjitƒ
jñngni-dagdha-karmŠaˆ
tam huƒ paŠitaˆ budhƒ
yasya — iemand van wie; sarve — allerlei soorten; samrambhƒ —
pogingen; kma — gebaseerd op verlangens naar zinsbevrediging; sa‰
kalpa — vastberadenheid; varjitƒ — zijn verstoken van; jñna — van
volmaakte kennis; agni — door het vuur; dagdha — verbrand; kar
mŠam — wiens activiteiten; tam — hem; huƒ — verklaren; paŠitam
— geleerd; budhƒ — zij die weten.
Wanneer al iemands inspanningen vrij zijn van verlangens naar
zinsbevrediging, is het duidelijk dat hij volledige kennis bezit. De
wijzen beschouwen hem als iemand van wie het karma voor zijn
activiteiten is opgebrand door het vuur van volmaakte kennis.

Commentaar: Alleen iemand met volledige kennis kan de activiteiten
van een KŠa-bewust persoon begrijpen. Omdat een KŠa-bewust persoon vrij is van allerlei neigingen tot zinsbevrediging, heeft hij al het
karma voor zijn activiteiten opgebrand door de perfecte kennis van zijn
wezenlijke positie als de eeuwige dienaar van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Wie zulke perfecte kennis heeft, is werkelijk geleerd. Het
ontwikkelen van deze kennis van eeuwige dienstbaarheid aan de Heer
wordt vergeleken met vuur. Wanneer zulk vuur eenmaal ontstoken is, kan
het allerlei karma voor activiteiten opbranden.

tekst 20
TYaKTva k-MaRf-l/aSa®& iNaTYaTa*áae iNaraé[Ya" )
k-MaR<Yai>aPa[v*taae_iPa NaEv ik-iÄTk-raeiTa Sa" )) 20 ))

tyaktv karma-phalsa‰gaˆ
nitya-tpto nirrayaƒ
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karmaŠy abhipravtto ’pi
naiva kiñcit karoti saƒ
tyaktv — opgegeven hebbend; karma-phala-sa‰gam — gehechtheid
aan resultaten; nitya — altijd; tptaƒ — tevreden zijnd; nirrayaƒ — zonder enige toevlucht; karmaŠi — in activiteit; abhipravttaƒ — druk bezig
zijn; api — ondanks; na — niet; eva — zeker; kiñcit — iets; karoti —
doet; saƒ — hij.
Omdat hij alle gehechtheid aan de resultaten van zijn activiteiten
opgeeft en altijd tevreden en onafhankelijk is, verricht hij geen
resultaatgerichte activiteiten, ook al heeft hij allerlei bezigheden.

Commentaar: Deze vrijheid van de gebondenheid door activiteiten is
alleen mogelijk in KŠa-bewustzijn, wanneer iemand alles voor KŠa
doet. Een KŠa-bewust persoon handelt uit zuivere liefde voor de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en voelt zich daarom niet aangetrokken tot
de resultaten van de activiteit. Hij is niet eens gehecht aan zijn eigen
levensonderhoud, want alles wordt aan KŠa overgelaten. Hij is er evenmin op uit om dingen te bemachtigen of om dingen die hij al heeft te
beschermen. Hij doet zo goed mogelijk zijn plicht en laat verder alles aan
KŠa over. Zo’n onthecht persoon is altijd vrij van het goede of slechte
karma dat het resultaat is van zijn activiteit; het is alsof hij niets doet. Dat is
het kenmerk van akarma of activiteiten die geen karma opleveren. Iedere
andere activiteit die niet KŠa-bewust is, zal daarom gebondenheid veroorzaken voor degene die de activiteit verricht, en dat is, zoals al eerder
is uitgelegd, feitelijk vikarma.

tekst 21
iNaraXaqYaRTaictaaTMaa TYa¢-SavRPairGa]h" )
Xaarqr& ke-vl&/ k-MaR ku-vRàaPanaeiTa ik-iLbzMa( )) 21 ))

nir…r yata-citttm
tyakta-sarva-parigrahaƒ
r…raˆ kevalaˆ karma
kurvan npnoti kilbiam
nir…ƒ — zonder verlangen naar het resultaat; yata — beheerst; citta-tm — geest en intelligentie; tyakta — opgevend; sarva — alle;
parigrahaƒ — besef van eigendom met betrekking to bezittingen; r…
ram — om lichaam en ziel bijeen te houden; kevalam — alleen; karma
— activiteit; kurvan — doend; na — nooit; pnoti — verwerft; kilbiam
— karmische reacties op zonden.
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Iemand met dit inzicht handelt met volledige beheersing van zijn
geest en intelligentie, geeft het idee op dat zijn bezittingen zijn
eigendom zijn en werkt alleen voor het strikt noodzakelijke om in
leven te blijven. Door op die manier bezig te zijn, wordt hij niet
beïnvloed door karmische reacties op zonden.

Commentaar: Een KŠa-bewust persoon verwacht geen goede of slechte
resultaten van zijn activiteiten. Hij heeft zijn geest en intelligentie volledig in bedwang. Omdat hij een integrerend deeltje van de Allerhoogste
is, weet hij dat de rol die hij speelt als integrerend deel van het geheel,
niet zijn eigen activiteit is, maar dat deze via hem gedaan wordt door de
Allerhoogste. Wanneer de hand beweegt, dan doet deze dat niet uit zichzelf, maar door een inspanning van het hele lichaam. Een KŠa-bewust
persoon staat altijd in verbinding met het verlangen van de Allerhoogste,
omdat hij geen verlangen heeft voor persoonlijke zinsbevrediging. Hij beweegt als een onderdeel van een machine. Zoals een machineonderdeel
olie nodig heeft en gereinigd moet worden, zo onderhoudt een KŠabewust persoon zichzelf door zijn werk, alleen om gezond te blijven
voor zijn activiteiten in de transcendentale liefdedienst aan de Heer. Hij
is daarom immuun voor al het karma voor zijn inspanningen. Net als een
dier is hij zelfs niet de eigenaar van zijn eigen lichaam. Een wrede dierenbezitter doodt soms het dier dat hij bezit, maar het dier protesteert niet,
evenmin heeft het enige werkelijke onafhankelijkheid. Een KŠa-bewust
persoon die zich volledig inzet voor zelfrealisatie, heeft bijzonder weinig
tijd voor het valselijk in bezit houden van welk materieel object dan ook.
Om lichaam en ziel bij elkaar te houden heeft hij geen slinkse manieren
nodig om geld te verzamelen. Hij raakt daarom niet besmet door zulke
zonden. Hij is vrij van al het karma voor zijn activiteiten.

tekst 22
Yad*C^al/a>aSaNTauíae ÜNÜaTaqTaae ivMaTSar" )
SaMa" iSaÖaviSaÖaE c k*-TvaiPa Na iNabDYaTae )) 22 ))

yadcch-lbha-santu˜o
dvandvt…to vimatsaraƒ
samaƒ siddhv asiddhau ca
ktvpi na nibadhyate
yadcch — vanzelf; lbha — met voordeel; santu˜aƒ — tevreden; dvandva — dualiteit; at…taƒ — overtroffen; vimatsaraƒ — vrij van afgunst;
samaƒ — gelijkmoedig; siddhau — in succes; asiddhau — falen; ca —
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ook; ktv — doend; api — hoewel; na — nooit; nibadhyate — wordt
beïnvloed.
Wie tevreden is met wat hij vanzelf ontvangt, wie ontstegen is aan
dualiteit, wie vrij is van afgunst en zowel tijdens succes als falen
gelijkmoedig blijft, raakt nooit verstrikt, ook al verricht hij allerlei
activiteiten.

Commentaar: Een KŠa-bewust persoon spant zich niet eens bijzonder in om zijn lichaam te onderhouden. Hij is tevreden met dat wat hij
vanzelf ontvangt. Hij bedelt niet en leent evenmin, maar hij werkt op een
eerlijke manier en naar eigen vermogen en is tevreden met alles wat hij
door zijn eerlijke arbeid verkrijgt. Hij is daarom onafhankelijk in zijn levensonderhoud. Hij zal niemand anders dienen als dat zijn eigen dienst
in het KŠa-bewustzijn belemmert. Maar voor dienst aan de Heer kan Hij
elke activiteit verrichten zonder verstoord te zijn door de dualiteit van de
materiële wereld. De dualiteit van de materiële wereld wordt ervaren in
hitte en kou of geluk en ellende. Een KŠa-bewust persoon staat boven
dualiteit, omdat hij niet aarzelt om hoe dan ook actief te zijn voor het
plezier van KŠa. Hij is daarom onverstoorbaar, zowel tijdens succes als
falen. Deze kenmerken zijn zichtbaar wanneer iemand volledig vervuld is
van transcendentale kennis.

tekst 23
GaTaSa®SYa Mau¢-SYa jaNaaviSQaTaceTaSa" )
YajaYaacrTa" k-MaR SaMaGa]& Pa[ivl/IYaTae )) 23 ))

gata-sa‰gasya muktasya
jñnvasthita-cetasaƒ
yajñycarataƒ karma
samagraˆ pravil…yate
gata-sa‰gasya — van iemand die niet gehecht is aan de hoedanigheden
van de materiële natuur; muktasya — van degene die bevrijd is; jñnaavasthita — gegrond in het transcendentale; cetasaƒ — wiens wijsheid;
yajñya — voor Yajña (KŠa); carataƒ — handelend; karma — activiteit; samagram — volledig; pravil…yate — gaat helemaal op.
De activiteiten van iemand die niet beïnvloed wordt door de hoedanigheden van de materiële natuur en die volkomen gegrond is in
transcendentale kennis, gaan helemaal op in het transcendentale.

Commentaar: Wanneer iemand volledig KŠa-bewust wordt, ontstijgt
hij aan alle dualiteiten en is daarom bevrijd van de onzuiverheden van de
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hoedanigheden van de materiële natuur. Hij kan bevrijd worden, omdat
hij zijn wezenlijke positie in zijn relatie met KŠa kent; daardoor kan zijn
geest niet van KŠa-bewustzijn gescheiden worden. Als gevolg daarvan
verricht hij al zijn activiteiten voor KŠa, die de oorspronkelijke ViŠu is.
Op die manier zijn al zijn activiteiten technisch gezien offers, want offers
zijn gericht op het tevredenstellen van de Allerhoogste Persoon, ViŠu,
KŠa. De karmische reacties op al deze activiteiten gaan beslist op in het
transcendentale en men hoeft de materiële gevolgen niet te ondergaan.

tekst 24
b]øaPaR<a& b]ø hivb]RøaGanaE b]ø<aa huTaMa( )
b]øEv TaeNa GaNTaVYa& b]øk-MaRSaMaaiDaNaa )) 24 ))

brahmrpaŠaˆ brahma havir
brahmgnau brahmaŠ hutam
brahmaiva tena gantavyaˆ
brahma-karma-samdhin
brahma — van spirituele aard; arpaŠam — bijdrage; brahma — de Allerhoogste; haviƒ — boter; brahma — spirituele; agnau — in het consumerende vuur; brahmaŠ — door de spirituele ziel; hutam — geofferd;
brahma — spiritueel koninkrijk; eva — zeker; tena — door hem; gantavyam — te worden bereikt; brahma — spiritueel; karma — in activiteiten;
samdhin — door volledig op te gaan.
Wie volledig opgaat in KŠa-bewustzijn, zal zeker het spirituele
koninkrijk bereiken, omdat hij zich volledig inzet voor spirituele
activiteiten, waarvan de vervulling absoluut is en waarvan dat wat
geofferd wordt van dezelfde spirituele aard is.

Commentaar: Hier wordt beschreven hoe activiteiten in KŠa-bewustzijn iemand naar het uiteindelijke spirituele doel kunnen leiden. Er zijn
verschillende KŠa-bewuste activiteiten en ze zullen allemaal in de volgende verzen beschreven worden. Maar voorlopig wordt alleen het principe van KŠa-bewustzijn beschreven. Een geconditioneerde ziel die
verstrikt is in materiële onzuiverheid, zal zeker actief zijn in de materiële
sfeer, maar ze moet uit zo’n omgeving zien weg te komen. Het proces
waardoor de geconditioneerde ziel uit de materiële sfeer kan komen is
KŠa-bewustzijn. Bijvoorbeeld, een patiënt die door het gebruik van te
veel melkproducten darmklachten heeft, wordt genezen door een ander
melkproduct, namelijk yoghurt. De geconditioneerde ziel die in beslag
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wordt genomen door het materiële leven, kan worden genezen door
KŠa-bewustzijn, zoals hier in de G…t uiteengezet wordt. Dit proces staat
over het algemeen bekend als yajña of activiteiten (offers) die alleen bedoeld zijn om ViŠu, KŠa, tevreden te stellen. Hoe meer de activiteiten
van de materiële wereld KŠa-bewust worden verricht, dat wil zeggen
alleen voor ViŠu, des te meer raakt de hele omgeving gespiritualiseerd
door volledige verdieping in KŠa-bewustzijn.
Het woord ‘brahma’ (Brahman) betekent ‘spiritueel’. De Heer is spiritueel en de stralen van Zijn transcendentale lichaam worden brahmajyoti
genoemd, Zijn spirituele gloed. Alles wat bestaat bevindt zich in die brahmajyoti, maar wanneer de jyoti bedekt is door illusie (my) of zinsbevrediging, dan wordt hij materieel genoemd. Deze materiële sluier kan in
een keer worden weggenomen door KŠa-bewustzijn; daarom zijn de offergave ter bevordering van het KŠa-bewustzijn, dat wat een dergelijke
offergave of bijdrage consumeert, het proces van consumptie, degene die
een bijdrage doet en het resultaat — allemaal tezamen — Brahman, de
Absolute Waarheid. Er is sprake van materie als de Absolute Waarheid bedekt is door my. Materie die gebruikt wordt voor de Absolute Waarheid,
herwint haar spirituele kwaliteit. KŠa-bewustzijn is het proces dat het
bewustzijn dat in illusie is, omzet naar Brahman of het Allerhoogste. Wanneer de geest volledig verzonken is in KŠa-bewustzijn, spreekt men van
samdhi of een toestand van diepe meditatie. Alles wat in zulk bewustzijn
wordt gedaan, wordt yajña genoemd, een offer voor het Absolute. In die
toestand van spiritueel bewustzijn worden degene die een bijdrage doet,
de bijdrage, het proces van consumptie, degene die het offer leidt en het
resultaat of het uiteindelijke voordeel — alles — één in het Absolute, het
Allerhoogste Brahman. Dat is de methode van het KŠa-bewustzijn.

tekst 25
dEvMaevaPare Yaj& YaaeiGaNa" PaYauRPaaSaTae )
b]øaGanavPare Yaj& YajeNaEvaePaJauûiTa )) 25 ))

daivam evpare yajñaˆ
yoginaƒ paryupsate
brahmgnv apare yajñaˆ
yajñenaivopajuhvati
daivam — door de halfgoden te vereren; eva — zoals dit; apare — sommige anderen; yajñam — offers; yoginaƒ — mystici; paryupsate — vereren perfect; brahma — van de Absolute Waarheid; agnau — in het vuur;
apare — anderen; yajñam — offer; yajñena — door een offer; eva — zo;
upajuhvati — offeren.
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Sommige yog…’s vereren de halfgoden volmaakt door verschillende
offers aan hen te brengen; anderen brengen offers in het vuur
van het Allerhoogste Brahman.

Commentaar: Zoals hierboven beschreven werd, wordt een persoon die
bezig is met het vervullen van zijn plichten in KŠa-bewustzijn ook een
volmaakte yog… of een eersteklas mysticus genoemd. Maar er zijn ook anderen die als verering vergelijkbare offers aan de halfgoden brengen en er
zijn weer anderen die offers brengen aan het Allerhoogste Brahman, het
onpersoonlijke aspect van de Allerhoogste Heer. Er bestaan dus verschillende soorten offers die in verscheidene categorieën worden onderverdeeld. Deze verscheidene categorieën van offers die door verschillende
personen worden uitgevoerd, bakenen alleen oppervlakkig de verschillende soorten offers af. Feitelijk betekent offeren het tevredenstellen van
de Allerhoogste Heer, ViŠu, die ook bekendstaat als Yajña.
Alle verschillende soorten offers kunnen worden onderverdeeld in
twee hoofdcategorieën, namelijk offers van wereldse bezittingen en offers om transcendentale kennis te krijgen. KŠa-bewuste personen offeren al hun materiële bezittingen op om de Allerhoogste Heer tevreden
te stellen, terwijl anderen, die wat tijdelijk, materieel geluk verlangen, hun
materiële bezittingen offeren om halfgoden als Indra, de zonnegod enz.
tevreden te stellen. En anderen, de impersonalisten, offeren hun identiteit
op door in het bestaan van het onpersoonlijk Brahman op te gaan.
De halfgoden zijn machtige levende wezens die door de Heer zijn
aangesteld voor het onderhoud van en de leiding over alle materiële functies zoals de verwarming, de waterhuishouding en de verlichting van het
universum. Zij die geïnteresseerd zijn in materiële gunsten aanbidden de
halfgoden door verschillende offers te brengen volgens de vedische rituelen. Ze worden bahv-…vara-vd…’s genoemd, personen die in veel goden
geloven. Maar anderen, die het onpersoonlijke aspect van de Absolute
Waarheid aanbidden en de vormen van de halfgoden als tijdelijk beschouwen, offeren hun individuele zelf in het allerhoogste vuur en beëindigen
op die manier hun individuele bestaan door op te gaan in het bestaan van
de Allerhoogste. Zulke impersonalisten offeren hun tijd door zich bezig
te houden met filosofische speculaties om de transcendentale aard van
de Allerhoogste te begrijpen. Met andere woorden, zij die zich met resultaatgerichte activiteiten bezighouden, offeren hun materiële bezittingen
voor materieel geluk, terwijl de impersonalist de materiële benamingen
waarmee hij wordt aangeduid, offert om op te gaan in het bestaan van de
Allerhoogste.
Voor de impersonalist is het Allerhoogste Brahman het vuuraltaar van
offers en de offergave is het zelf dat door het vuur van Brahman geconsumeerd wordt. Maar de KŠa-bewuste persoon, zoals Arjuna, offert alles
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om KŠa tevreden te stellen en zo worden zowel zijn materiële bezittingen als zijn eigen zelf — alles — voor KŠa geofferd. Op die manier is hij
een eersteklas yog…, maar hij verliest zijn individuele bestaan niet.

tekst 26
é[ae}aadqNaqiNd]Yaa<YaNYae Sa&YaMaaiGanzu JauûiTa )
XaBdadqiNvzYaaNaNYa wiNd]YaaiGanzu JauûiTa )) 26 ))

rotrd…n…ndriyŠy anye
saˆyamgniu juhvati
abdd…n viayn anya
indriygniu juhvati
rotra-d…ni — zoals door te luisteren; indriyŠi — zintuigen; anye —
anderen; saˆyama — van beheersing; agniu — in de vuren; juhvati —
offeren; abda-d…n — geluidstrilling enz.; viayn — objecten van zinsbevrediging; anye — anderen; indriya — van de zintuigen; agniu — in
de vuren; juhvati — ze offeren.
Sommigen [de zuivere brahmacr…’s] offeren het luisteren en de
zintuigen in het vuur van de beheersing van de geest; anderen [de
gereguleerde ghastha’s] offeren de zinsobjecten in het vuur van
de zintuigen.

Commentaar: Het is de bedoeling dat de leden van de vier geledingen
van de menselijke samenleving, namelijk de brahmacr…, de ghastha, de
vnaprastha en de sannys…, allemaal perfecte yog…’s of transcendentalisten worden. Omdat het menselijk leven niet zoals bij dieren bedoeld is
voor onze zinsbevrediging, zijn de vier orden van het menselijk leven zo
ingesteld dat iemand zich kan perfectioneren in het spirituele leven. De
brahmacr…’s of de studenten, die onder de begeleiding van een bonafide spiritueel leraar staan, beheersen hun geest door zich te onthouden
van zinsbevrediging. Een brahmacr… luistert alleen naar woorden die te
maken hebben met KŠa-bewustzijn. Horen is het basisprincipe voor het
begrijpen van dingen en daarom is de zuivere brahmacr… voortdurend
bezig met harer nmnuk…rtanam: het horen en chanten van de roem
van de Heer. Hij weerhoudt zichzelf van materieel geluid en luistert alleen
naar de transcendentale geluidsvibratie van Hare KŠa, Hare KŠa.
De getrouwde personen, voor wie activiteiten van zinsbevrediging tot
op zekere hoogte toegestaan zijn, doen zulke activiteiten met grote terughoudendheid. Seks, intoxicatie en vleeseten zijn algemene neigingen van de
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menselijke samenleving, maar een getrouwd persoon die een gereguleerd
leven leidt, geeft niet toe aan onbeperkte seks en andere zinsbevrediging.
Het huwelijk op basis van een religieus leven is gangbaar in alle beschaafde
menselijke samenlevingen, omdat dat de manier is om seksualiteit te beperken. Deze beperkte seksualiteit, zonder eraan gehecht te zijn, is ook
een soort yajña, omdat een getrouwd persoon die zich beperkt, zijn neiging tot zinsbevrediging offert voor een hoger, transcendentaal leven.

tekst 27
SavaR<aqiNd]Yak-MaaRi<a Pa[a<ak-MaaRi<a caPare )
AaTMaSa&YaMaYaaeGaaGanaE JauûiTa jaNadqiPaTae )) 27 ))

sarvŠ…ndriya-karmŠi
prŠa-karmŠi cpare
tma-saˆyama-yoggnau
juhvati jñna-d…pite
sarvŠi — van alle; indriya — zintuigen; karmŠi — functies; prŠakarmŠi — functies van de levensadem; ca — ook; apare — anderen;
tma-saˆyama — van het beheersen van de geest; yoga — het verbindingsproces; agnau — in het vuur van; juhvati — offeren; jñna-d…pite
— door de drang naar zelfrealisatie.
Anderen, die zelfrealisatie willen bereiken door het beheersen van
de geest en de zintuigen, offeren de functies van alle zintuigen en
die van de levensadem als offeringen in het vuur van de beheerste
geest.

Commentaar: In dit vers wordt verwezen naar de yogamethode van
Patañjali. In het Yoga-s™tra van Patañjali wordt de ziel pratyag-tm en
parg-tm genoemd. Zolang de ziel gehecht is aan zinsbevrediging
wordt ze parg-tm genoemd, maar zodra dezelfde ziel zich daarvan
onthecht heeft, wordt ze pratyag-tm genoemd. De ziel is onderworpen
aan het functioneren van tien verschillende soorten lucht die werkzaam
zijn in het lichaam; dit is te zien binnen het ademhalingssysteem. De
yoga-methode van Patañjali geeft technische instructies over hoe men
de functies van de lucht in het lichaam kan beheersen, zodat alle functies
van de lucht uiteindelijk gunstig zijn om de ziel van materiële gehechtheid te zuiveren. Volgens de genoemde yogamethode is pratyag-tm
het uiteindelijke doel. Deze pratyag-tm heeft zich teruggetrokken van
activiteiten in de materie. De zintuigen staan in wisselwerking met de
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zinsobjecten, zoals het oor met horen, de ogen met zien, de neus met ruiken, de tong met proeven en de hand met aanraken; op die manier zijn ze
allemaal bezig met activiteiten buiten het zelf. Ze worden de functies van
de prŠa-vyu genoemd. De apna-vyu gaat neerwaarts, vyna-vyu
zorgt voor inkrimpen en uitzetten, samna-vyu zorgt voor evenwicht,
udna-vyu gaat opwaarts, en wanneer iemand verlicht is, gebruikt hij
deze allemaal in het zoeken naar zelfrealisatie.

tekst 28
d]VYaYajaSTaPaaeYaja YaaeGaYajaSTaQaaPare )
SvaDYaaYajaNaYajaê YaTaYa" Sa&iXaTav]Taa" )) 28 ))

dravya-yajñs tapo-yajñ
yoga-yajñs tathpare
svdhyya-jñna-yajñ ca
yatayaƒ saˆita-vratƒ
dravya-yajñƒ — het offeren van onze bezittingen; tapaƒ-yajñƒ — offer
van ascese; yoga-yajñƒ — offer van achtvoudige mystiek; tath — zo;
apare — anderen; svdhyya — offer van het bestuderen van de veda’s;
jñna-yajñƒ — offer van het verwerven van transcendentale kennis; ca
— ook; yatayaƒ — verlichte personen; saˆita-vratƒ — strikte geloften
afgelegd hebben.
Na strikte geloften te hebben afgelegd, bereiken sommigen verlichting door hun bezittingen op te offeren; anderen bereiken
verlichting door zware ascese te beoefenen, door het achtvoudige
mystieke yoga-systeem te volgen of door de veda’s te bestuderen
om vorderingen te maken in transcendentale kennis.

Commentaar: Offers kunnen worden ondergebracht in verscheidene
afdelingen. Zo zijn er personen die hun bezittingen offeren in de vorm
van verschillende soorten liefdadigheid. In India openen de rijke handelslieden of de adel verschillende liefdadigheidsinstellingen zoals dharmal, anna-ketra, atithi-l, anthlya en vidy-p…˜ha. Ook in andere
landen zijn er veel ziekenhuizen, bejaardentehuizen en soortgelijke liefdadigheidsinstellingen die bedoeld zijn voor het gratis verspreiden van
voedsel, onderwijs en medische hulp aan de armen. Al deze liefdadigheidsactiviteiten worden dravyamaya-yajña genoemd.
Anderen die in dit leven vooruitgang willen maken of die bevorderd
willen worden naar hogere planeten in het universum, aanvaarden vele
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soorten van ascese zoals candryaŠa en cturmsya. Deze processen
brengen strenge geloften met zich mee voor een leven volgens strikte
regels. Door de gelofte van cturmsya scheert de kandidaat zich bijvoorbeeld niet gedurende vier maanden van het jaar (juli tot oktober),
onthoudt hij zich van bepaalde voedselsoorten, eet hij één keer per dag
of verlaat hij zijn huis niet. Zulke offers van de gemakken van het leven
worden tapomaya-yajña genoemd.
Daarnaast zijn er anderen die verschillende soorten mystieke yoga
beoefenen, zoals het systeem van Patañjali (om op te gaan in het bestaan
van de Heer) of ha˜ha- yoga of a˜‰ga-yoga (voor bepaalde perfecties).
En sommigen reizen naar alle heilige pelgrimsoorden. Al deze activiteiten
worden yoga-yajña genoemd, offers voor een bepaalde soort perfectie in
de materiële wereld.
Weer anderen zijn bezig met het bestuderen van de veda’s, in het
bijzonder de upaniads en de Vednta-s™tra’s of de s‰khya-filosofie.
Al deze offers worden svdhyya-yajña genoemd, zich toeleggen op het
offer van studie.
Alle genoemde yog…’s zijn vol vertrouwen bezig met verschillende
soorten offers en zoeken naar een hogere status in het leven. Maar het
KŠa-bewustzijn verschilt hiervan, omdat het rechtstreekse dienst aan
de Allerhoogste Heer is. KŠa-bewustzijn kan niet worden bereikt door
welke van de bovengenoemde soorten offers dan ook, maar kan alleen
worden bereikt door de genade van de Heer en Zijn bonafide toegewijden. KŠa-bewustzijn is daarom transcendentaal.

tekst 29
APaaNae JauûiTa Pa[a<a& Pa[a<ae_PaaNa& TaQaaPare )
Pa[a<aaPaaNaGaTaq åd(ßa Pa[a<aaYaaMaParaYa<aa" )
APare iNaYaTaahara" Pa[a<aaNPa[a<aezu JauûiTa )) 29 ))

apne juhvati prŠaˆ
prŠe ’pnaˆ tathpare
prŠpna-gat… ruddhv
prŠyma-paryaŠƒ
apare niyathrƒ
prŠn prŠeu juhvati
apne — in de lucht die omlaag werkt; juhvati — offeren; prŠam — de
lucht die naar buiten werkt; prŠe — in de lucht die naar buiten gaat;
apnam — de lucht die omlaag gaat; tath — en ook; apare — anderen;
prŠa — van de lucht die naar buiten gaat; apna — en de lucht die om-

4.29

Transcendentale kennis

/ 253

laaggaat; gat… — de beweging; ruddhv — tegenhoudend; prŠa-yma
— een toestand van diepe meditatie die teweeg is gebracht door het stoppen van de ademhaling; paryaŠƒ — daartoe geneigd; apare — anderen; niyata — door beheerst te hebben; hrƒ — eten; prŠn — de
uitgaande lucht; prŠeu — in de uitgaande lucht; juhvati — offeren.
Weer anderen, die zich aangetrokken voelen tot de methode waarmee de adem kan worden beheerst om zo in een toestand van
diepe meditatie te blijven, offeren de uitgaande beweging van de
lucht in de binnengaande en de ingeademde lucht in de uitgeademde. Wanneer ze op die manier de ademhaling volledig stoppen, blijven ze uiteindelijk in een toestand van diepe meditatie.
Anderen, die zich beperken in hun eten, offeren de uitgeademde
lucht in die lucht zelf als een offergave.

Commentaar: Deze yogamethode om de adem te beheersen wordt
prŠyma genoemd en in het begin wordt het binnen het ha˜ha-yogasysteem beoefend door verschillende zithoudingen aan te nemen. Al deze
oefeningen worden aangeraden voor het beheersen van de zintuigen om
vooruitgang te maken in spirituele bewustwording. Deze beoefening
houdt in dat men de soorten lucht in het lichaam beheerst om op die manier hun stroomrichtingen om te draaien. De apna-lucht gaat neerwaarts
en de prŠa-lucht opwaarts. De prŠyma-yog… oefent het ademhalen
in de tegengestelde richting, totdat de stromingen geneutraliseerd zijn
in p™raka, evenwicht. Het offeren van de uitgeademde lucht in de ingeademde lucht word recaka genoemd. Wanneer de twee luchtstromen
volledig gestopt zijn, spreekt men van kumbhaka-yoga. Door kumbhakayoga te beoefenen kan men zijn levensduur verlengen om perfectie te bereiken in spirituele bewustwording. De intelligente yog… is geïnteresseerd
in het bereiken van perfectie in één leven, zonder te wachten op een
volgende. Door kumbhaka-yoga te beoefenen, verlengen de yog…’s hun
levensduur met vele, vele jaren.
Maar een KŠa-bewust persoon beheerst vanzelf zijn zintuigen, omdat hij altijd bezig is met transcendentale liefdedienst aan de Heer. Zijn
zintuigen, die altijd bezig zijn met het dienen van KŠa, krijgen geen kans
om met iets anders bezig te zijn. Aan het eind van zijn leven wordt hij
daarom natuurlijkerwijs overgebracht naar het transcendentale niveau van
Heer KŠa; daarom doet hij geen moeite om zijn levensduur te verlengen.
De Bhagavad-g…t (14.26) stelt dat hij onmiddellijk verheven wordt tot het
niveau van bevrijding:
mˆ ca yo ’vyabhicreŠa
bhakti-yogena sevate
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brahma-bh™yya kalpate

‘Wie bezig is met onvermengde devotionele dienst aan de Heer, ontstijgt
de hoedanigheden van de materiële natuur en wordt onmiddellijk verheven tot het spirituele niveau.’ Een KŠa-bewust persoon begint op het
transcendentale niveau en hij bevindt zich voortdurend in dat bewustzijn.
Hij valt daarom niet terug en uiteindelijk gaat hij zonder uitstel de woonplaats van de Heer binnen.
Het beoefenen van zelfbeheersing door te minderen met eten vindt
vanzelf plaats wanneer men uitsluitend kŠa-prasdam eet, voedsel dat
eerst aan de Heer is geofferd. Minder eten is zeer behulpzaam bij het beheersen van de zintuigen. Zonder het beheersen van de zintuigen is het
onmogelijk om los te komen uit de materiële verstrikking.

tekst 30
SaveR_PYaeTae Yajivdae Yaj+aiPaTak-LMaza" )
YajiXaíaMa*Ta>auJaae YaaiNTa b]ø SaNaaTaNaMa( )) 30 ))

sarve ’py ete yajña-vido
yajña-kapita-kalmaƒ
yajña-i˜mta-bhujo
ynti brahma santanam
sarve — allemaal; api — hoewel ogenschijnlijk verschillend; ete — deze;
yajña-vidaƒ — die bekend zijn met het doel van het brengen van offers;
yajña-kapita — gezuiverd zijn door zulke offers; kalmaƒ — van karmische reacties op zonden; yajña-i˜a — van het resultaat van het brengen
van zulke yajña’s; amta-bhujaƒ — zij die zulke nectar hebben geproefd;
ynti — naderen; brahma — de allerhoogste; santanam — eeuwige
sfeer.
Al deze personen die het doel van offeren kennen, worden gezuiverd van hun karmische reacties op zonden en wanneer ze de
nectar van de resultaten van hun offers hebben geproefd, gaan ze
binnen in de allerhoogste, eeuwige sfeer.

Commentaar: Uit de voorgaande uitleg over de verschillende soorten
offers (namelijk het offeren van onze bezittingen, het bestuderen van de
veda’s of filosofische doctrines en het beoefenen van de yogamethode)
kan geconcludeerd worden dat hun gemeenschappelijke doel het be-
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heersen van de zintuigen is. Zinsbevrediging is de grondoorzaak van het
materiële bestaan en zolang men zich op het niveau van zinsbevrediging
bevindt, heeft men geen kans om verheven te worden naar het niveau van
volledige kennis, volkomen geluk en volkomen leven. Dit niveau bevindt
zich in de eeuwige sfeer, de sfeer van Brahman.
Alle bovengenoemde offers helpen iemand om gezuiverd te worden
van de zondige terugslagen van het materiële bestaan. Door deze vooruitgang in het leven wordt men niet alleen gelukkig en leeft men niet alleen
in overvloed, maar zal men aan het eind ook binnengaan in het eeuwige
koninkrijk van God, ofwel door op te gaan in het onpersoonlijk Brahman
ofwel door rechtstreeks om te gaan met de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods, KŠa.

tekst 31
NaaYa& l/aek-ae_STYaYajSYa ku-Taae_NYa" ku-åSataMa )) 31 ))

nyaˆ loko ’sty ayajñasya
kuto ’nyaƒ kuru-sattama
na — nooit; ayam — deze; lokaƒ — planeet; asti — er is; ayajñasya —
voor iemand die geen offers brengt; kutaƒ — waar is; anyaƒ — de andere; kuru-sat-tama — o beste van de Kuru’s.
O beste van de Kuru-dynastie, zonder te offeren kan niemand ooit
gelukkig zijn op deze planeet of in dit leven — laat staan in het
volgende.

Commentaar: In welke vorm van materieel bestaan iemand zich ook
bevindt, het is onvermijdelijk dat hij in onwetendheid verkeert over zijn
werkelijke situatie. Met andere woorden, het materiële bestaan is het gevolg van de veelvoudige terugslagen van onze zondige levens. Onwetendheid is de oorzaak van zondig leven en zondig leven zorgt ervoor dat
iemand zich voort blijft slepen in het materiële bestaan. De menselijke
levensvorm is de enige uitweg uit deze verstrikking. De veda’s geven ons
daarom een kans te ontsnappen, door ons te wijzen op de paden van religie, economische welstand, gereguleerde zinsbevrediging en uiteindelijk
op de manier waarop we helemaal uit deze ellendige toestand kunnen
loskomen.
Het pad van religie of de verschillende soorten offers die hierboven
aangeraden werden, lost vanzelf onze economische problemen op. Door
het verrichten van yajña kunnen we genoeg voedsel krijgen, genoeg
melk enz. — zelfs al is er een zogenaamde bevolkingsgroei. Wanneer
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het lichaam van alles voorzien is, dan is de volgende stap natuurlijk het
bevredigen van de zintuigen. De veda’s schrijven daarom een religieus
huwelijk voor, voor gereguleerde zinsbevrediging. Op die manier wordt
iemand geleidelijk aan verheven tot het niveau waarop hij bevrijd raakt
van materiële gebondenheid, en de hoogste perfectie van een leven in
bevrijding is rechtstreekse omgang met de Allerhoogste Heer.
Zoals hierboven beschreven werd, wordt perfectie bereikt door het
verrichten van yajña (offers). Maar als iemand niet bereid is om yajña
te verrichten volgens de veda’s, hoe kan hij dan verwachten zelfs in dit
lichaam een gelukkig leven te leiden, om niet te spreken van een ander
lichaam op een andere planeet? Op verschillende hemelse planeten zijn er
verschillende gradaties van materieel comfort en in alle gevallen kennen
personen die verschillende soorten yajña verrichten een enorm geluk.
Maar de hoogste vorm van geluk die iemand kan bereiken is door bevorderd te worden naar de spirituele planeten door KŠa-bewustzijn te
beoefenen. Een KŠa-bewust leven leiden is daarom de oplossing voor
alle problemen van het materiële bestaan.

tekst 32
Wv& bhuivDaa Yaja ivTaTaa b]ø<aae Mau%e )
k-MaRJaaiNviÖ TaaNSavaRNaev& jaTva ivMaae+YaSae )) 32 ))

evaˆ bahu-vidh yajñ
vitat brahmaŠo mukhe
karma-jn viddhi tn sarvn
evaˆ jñtv vimokyase
evam — zo; bahu-vidhƒ — verschillende soorten; yajñƒ — offers;
vitatƒ — zijn verspreid; brahmaŠaƒ — van de veda’s; mukhe — door
de mond; karma-jn — voortgekomen uit activiteit; viddhi — je moet
weten; tn — hen; sarvn — allemaal; evam — zo; jñtv — wetend;
vimokyase — je zult bevrijd worden.
Al deze verschillende soorten offers worden door de veda’s aanbevolen en hebben hun oorsprong in verschillende soorten activiteiten. Wanneer je ze als zodanig kent, zul je bevrijd worden.

Commentaar: Zoals hierboven besproken werd, worden er in de veda’s
verschillende soorten offers vermeld, die geschikt zijn voor mensen met
verschillende soorten activiteiten. Omdat mensen zo volkomen in beslag
worden genomen door de lichamelijke levensopvatting, zijn deze offers
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zo ingesteld dat iemand actief kan zijn met het lichaam, met de geest of
met de intelligentie. Maar al deze activiteiten worden aanbevolen om uiteindelijk bevrijd te raken van het lichaam. Dit wordt hier bevestigd door
de woorden uit de mond van de Heer Zelf.

tekst 33
é[eYaaNd]VYaMaYaaÛjaJjaNaYaj" ParNTaPa )
Sav| k-MaaRi%l&/ PaaQaR jaNae PairSaMaaPYaTae )) 33 ))

reyn dravya-mayd yajñj
jñna-yajñaƒ parantapa
sarvaˆ karmkhilaˆ prtha
jñne parisampyate
reyn — beter; dravya-mayt — van materiële bezittingen; yajñt —
dan het offer; jñna-yajñaƒ — offeren met kennis; parantapa — o bedwinger van de vijand; sarvam — alle; karma — activiteiten; akhilam —
in totaal; prtha — o zoon van Pth; jñne — in kennis; parisampyate
— eindigen.
O bedwinger van de vijand, het is beter een offer te brengen met
kennis dan enkel materiële bezittingen te offeren. Per slot van
rekening, o zoon van Pth, bereiken alle offeractiviteiten hun
hoogtepunt in transcendentale kennis.

Commentaar: Het doel van alle offers is om tot het niveau van complete
kennis te komen om vervolgens bevrijd te worden van materiële ellende en
uiteindelijk transcendentale liefdedienst aan de Allerhoogste Heer (KŠabewustzijn) te verrichten. Niettemin schuilt er een mysterie in al deze verschillende offeractiviteiten en men moet dit mysterie doorgronden. Offers
nemen verschillende vormen aan overeenkomstig het bepaalde geloof
van degene die het offer brengt. Wanneer iemands geloof tot het punt van
transcendentale kennis komt, moet zo iemand gezien worden als verder
gevorderd dan hen die zonder zulke kennis alleen maar materiële bezittingen offeren, want zonder tot kennis te komen, blijven offers op het
materiële niveau en leveren spiritueel gezien geen voordeel op.
Ware kennis culmineert in KŠa-bewustzijn, het hoogste niveau van
transcendentale kennis. Offers die degene die ze verricht niet verheffen in
kennis, zijn niet meer dan materiële activiteiten. Maar wanneer offers worden verricht met transcendentale kennis, komen al deze activiteiten op
het spirituele niveau. Afhankelijk van de verschillen in bewustzijn worden
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offeractiviteiten karma-kŠa (resultaatgerichte activiteiten) genoemd
en soms jñna-kŠa (het ontwikkelen van kennis om de waarheid te
achterhalen). Het is beter wanneer het doel kennis is.

tekst 34
TaiÜiÖ Pa[i<aPaaTaeNa PairPa[éneNa SaevYaa )
oPade+YaiNTa Tae jaNa& jaiNaNaSTatvdiXaRNa" )) 34 ))

tad viddhi praŠiptena
paripranena sevay
upadekyanti te jñnaˆ
jñninas tattva-darinaƒ
tat — die kennis van verschillende offers; viddhi — probeer te begrijpen;
praŠiptena — door een spiritueel leraar te benaderen; paripranena —
door nederig vragen te stellen; sevay — door te dienen; upadekyanti —
zij zullen inwijden; te — jou; jñnam — in kennis; jñninaƒ — de zelfgerealiseerden; tattva — van de waarheid; darinaƒ — zieners.
Probeer de waarheid te begrijpen door een spiritueel leraar te benaderen. Stel hem in alle nederigheid vragen en wees hem dienstbaar. De zelfgerealiseerde zielen kunnen kennis aan je overdragen,
omdat ze de waarheid hebben gezien.

Commentaar: Het pad van spirituele bewustwording is ongetwijfeld moeilijk. De Heer raadt ons daarom aan om een bonafide spiritueel leraar te
benaderen die deel uitmaakt van de opeenvolging van discipelen vanaf
de Heer Zelf. Niemand kan een bonafide spiritueel leraar zijn zonder dit
principe van de opeenvolging van discipelen te volgen. De Heer is de
oorspronkelijke spiritueel leraar en iemand in de opeenvolging van discipelen kan zijn discipel de boodschap van de Heer overdragen zoals ze
is. Niemand kan zijn spiritualiteit ontwikkelen door zijn eigen proces te
verzinnen, zoals dwaze huichelaars gewoonlijk doen.
Het Bhgavatam (6.3.19) zegt: dharmaˆ tu skd bhagavat-praŠ…tam — het pad van religie wordt rechtstreeks door de Heer bepaald. Mentale speculatie of droge argumenten kunnen iemand niet verder helpen
op het juiste pad. Men kan evenmin vooruitgang maken in het spirituele
leven door op eigen houtje boeken van wijsheid te bestuderen. Om kennis te krijgen moet men een bonafide spiritueel leraar benaderen. Zo’n
spiritueel leraar moet men met volledige overgave aanvaarden en men
moet de spiritueel leraar dienen als een nederige dienaar, zonder valse
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trots. De tevredenheid van de spiritueel leraar is het geheim voor het
maken van vooruitgang in het spirituele leven. Vragen stellen en overgave
vormen de juiste combinatie om het spirituele te begrijpen. Tenzij er
sprake is van overgave en dienstbaarheid, zullen vragen aan de geleerde
spiritueel leraar geen effect hebben. Men moet in staat zijn de test van
de spiritueel leraar te doorstaan en wanneer hij het oprechte verlangen
van de discipel ziet, zal hij hem vanzelfsprekend zegenen met werkelijk
spiritueel begrip.
In dit vers worden zowel blind volgen als het stellen van absurde
vragen verworpen. Niet alleen moet de discipel nederig naar de spiritueel
leraar luisteren, ook moet hij door nederigheid en dienstbaarheid en door
het stellen van vragen een duidelijk inzicht van hem krijgen. Een bonafide spiritueel leraar is van nature heel vriendelijk voor zijn discipel. Als
de leerling daarom nederig is en altijd bereid om te dienen, wordt de uitwisseling van kennis en het stellen van vragen volmaakt.

tekst 35
YaJjaTva Na PauNaMaaeRhMaev& YaaSYaiSa Paa<@v )
YaeNa >aUTaaNYaXaezai<a d]+YaSYaaTMaNYaQaae MaiYa )) 35 ))

yaj jñtv na punar moham
evaˆ ysyasi pŠava
yena bh™tny aeŠi
drakyasy tmany atho mayi
yat — wat; jñtv — wetend; na — nooit; punaƒ — opnieuw; moham —
naar illusie; evam — zoals dit; ysyasi — je zult gaan; pŠava — o zoon
van PŠu; yena — door welke; bh™tni — levende wezens; aeŠi —
alle; drakyasi — je zult zien; tmani — in de Allerhoogste Ziel; atha u —
of met andere woorden; mayi — in Mij.
Wanneer je werkelijke kennis hebt gekregen van een zelfgerealiseerde ziel, zul je nooit meer in zulke illusie vervallen, omdat je
door deze kennis zult zien dat alle levende wezens niets anders
zijn dan een deel van de Allerhoogste, of met andere woorden, dat
ze Mij toebehoren.

Commentaar: Het resultaat van het ontvangen van kennis van een zelfgerealiseerde ziel of iemand die de dingen kent zoals ze zijn, is het begrip
dat alle levende wezens integrerende deeltjes zijn van de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods, Heer ®r… KŠa. Het idee van een bestaan afzon-
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4.35

derlijk van KŠa wordt my genoemd (m — niet, y — dit). Sommige
mensen denken dat we niets met KŠa te maken hebben, dat KŠa alleen maar een grote historische persoonlijkheid is en dat het Absolute het
onpersoonlijk Brahman is. Maar in de Bhagavad-g…t staat duidelijk vermeld dat dit onpersoonlijk Brahman de persoonlijke uitstraling van KŠa
is. Als de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is KŠa de oorzaak van alles.
In de Brahma-saˆhit wordt duidelijk gezegd dat KŠa de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods is, de oorzaak van alle oorzaken. Zelfs de miljoenen
incarnaties zijn enkel Zijn verschillende expansies. Op dezelfde manier
zijn de levende wezens ook expansies van KŠa.
De myvd…-filosofen maken de denkfout dat KŠa Zijn eigen afzonderlijke bestaan verliest in Zijn vele expansies. Dit is een materiële
opvatting. In de materiële wereld zien we dat wanneer een object in fragmenten gesplitst wordt het zijn eigen, oorspronkelijke identiteit verliest.
Maar de myvd…-filosofen kunnen niet begrijpen dat ‘absoluut’ betekent dat één plus één gelijk is aan één, en dat één min één ook gelijk is
aan één. Dat is de realiteit van de absolute wereld.
Door gebrek aan voldoende kennis van de absolute wetenschap zijn
we nu bedekt door illusie en daarom denken we dat we losstaan van
KŠa. Hoewel we afzonderlijke deeltjes van KŠa zijn, zijn we desondanks niet verschillend van Hem. De lichamelijke verschillen tussen de
levende wezens onderling zijn my of niet werkelijk. We worden allemaal verondersteld KŠa tevreden te stellen. Het was alleen door my
dat Arjuna dacht dat de tijdelijke lichamelijk relatie die hij met zijn familieleden had, belangrijker was dan zijn eeuwige spirituele relatie met KŠa.
De hele filosofie van de G…t is gericht op dit doel: dat een levend wezen,
als eeuwige dienaar van KŠa, niet van KŠa gescheiden kan worden, en
het idee dat het een identiteit heeft die losstaat van KŠa, wordt my genoemd. Als afzonderlijke integrerende deeltjes van de Allerhoogste hebben de levende wezens een bepaald doel. Omdat ze dat doel sinds onheuglijke tijden vergeten zijn, bevinden ze zich in verschillende lichamen,
als mensen, dieren, halfgoden enz. Zulke lichamelijke verschillen komen
voort uit het vergeten van de transcendentale dienst aan de Heer. Maar
wanneer men bezig is met transcendentale dienst door KŠa-bewustzijn,
raakt men meteen bevrijd van deze illusie.
Zulke kennis kan men alleen van de bonafide spiritueel leraar ontvangen en men kan daardoor aan het waanidee ontkomen dat het levend
wezen gelijk is aan KŠa. Dat de Allerhoogste Ziel, KŠa, de allerhoogste
toevlucht is voor alle levende wezens, is perfecte kennis, maar door het
opgeven van deze toevlucht raken de levende wezens verward door de
materiële energie en denken ze dat ze een afzonderlijke identiteit hebben.
Door zo verschillende soorten materiële identiteiten aan te nemen, vergeten ze KŠa. Maar wanneer zulke verwarde levende wezens KŠa-bewust
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worden, bevinden ze zich op het pad naar bevrijding. Dit wordt bevestigd
in het Bhgavatam (2.10.6): muktir hitvnyath-r™paˆ svar™peŠa vyavasthitiƒ. Bevrijding betekent dat men zich in zijn eigen wezenlijke positie
bevindt als een eeuwige dienaar van KŠa (KŠa-bewustzijn).

tekst 36
AiPa cediSa PaaPae>Ya" SaveR>Ya" PaaPak*-taMa" )
Sav| jaNaâveNaEv v*iJaNa& SaNTairZYaiSa )) 36 ))

api ced asi ppebhyaƒ
sarvebhyaƒ ppa-kt-tamaƒ
sarvaˆ jñna-plavenaiva
vjinaˆ santariyasi
api — zelfs; cet — als; asi — je bent; ppebhyaƒ — van zondaars; sarvebhyaƒ — van alle; ppa-kt-tamaƒ — de grootste zondaar; sarvam — al
deze karmische reacties op zonden; jñna-plavena — met de boot van
transcendentale kennis; eva — zeker; vjinam — de oceaan van ellende;
santariyasi — je zult helemaal oversteken.
Ook al word je als de zondigste van alle zondaars beschouwd, toch
zul je in staat zijn om de oceaan van ellende over te steken, wanneer je je in het schip van transcendentale kennis bevindt.

Commentaar: Een juist begrip van onze wezenlijke positie in relatie met
KŠa is zo fijn, dat het ons meteen uit de strijd om het bestaan kan halen,
die plaatsvindt in de oceaan van onwetendheid. De materiële wereld
wordt soms als een oceaan van onwetendheid beschouwd en soms als
een laaiende bosbrand. In de oceaan is de strijd om het bestaan erg zwaar,
hoe goed iemand ook kan zwemmen. Wanneer iemand de worstelende
zwemmer uit de oceaan komt lichten, dan is hij de grootste redder. De
volmaakte kennis die wordt ontvangen van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, is het pad van bevrijding. De boot van het KŠa-bewustzijn is
heel eenvoudig, maar tegelijkertijd het meest verheven.

tekst 37
YaQaEDaa&iSa SaiMaÖae_iGan>aRSMaSaaTku-åTae_JauRNa )
jaNaaiGan" SavRk-MaaRi<a >aSMaSaaTku-åTae TaQaa )) 37 ))
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yathaidhˆsi samiddho ’gnir
bhasma-st kurute ’rjuna
jñngniƒ sarva-karmŠi
bhasma-st kurute tath

yath — net zoals; edhˆsi — brandhout; samiddhaƒ — laaiend; agniƒ
— vuur; bhasma-st — as; kurute — verandert; arjuna — o Arjuna;
jñna-agniƒ — het vuur van kennis; sarva-karmŠi — alle karmische
reacties op materiële activiteiten; bhasma-st — tot as; kurute — het verandert; tath — op dezelfde manier.
Zoals een laaiend vuur brandhout in as verandert, o Arjuna, zo
verbrandt het vuur van kennis al het karma voor materiële activiteiten tot as.

Commentaar: Volmaakte kennis van het zelf, het Superzelf en van hun
relatie wordt hier met vuur vergeleken. Dit vuur brandt niet alleen al het
karma voor zondige activiteiten op, maar verandert ook al het karma voor
vrome activiteiten in as. Er zijn verschillende stadia van karma: karma in
aanmaak, karma dat al vruchten draagt, karma dat al bereikt is en a priori
karma. Maar kennis van de wezenlijke positie van het levend wezen verbrandt alles tot as. Wanneer iemand volledige kennis heeft, wordt al het
karma, zowel a priori als a posteriori, opgebrand. In de veda’s (BhadraŠyaka Upaniad 4.4.22) staat ubhe uhaivaia ete taraty amtaƒ
sdhv-asdh™n…: ‘Men komt zowel het goede als het slechte karma voor
activiteiten te boven.’

tekst 38
Na ih jaNaeNa Sad*Xa& Paiv}aiMah ivÛTae )
TaTSvYa& YaaeGaSa&iSaÖ" k-ale/NaaTMaiNa ivNdiTa )) 38 ))

na hi jñnena sadaˆ
pavitram iha vidyate
tat svayaˆ yoga-saˆsiddhaƒ
klentmani vindati
na — niets; hi — zeker; jñnena — met kennis; sadam — in vergelijking; pavitram — geheiligd; iha — in deze wereld; vidyate — bestaat;
tat — dat; svayam — zichzelf; yoga — met devotie; saˆsiddhaƒ — hij die
volgroeid is; klena — in de loop der tijd; tmani — in zichzelf; vindati
— geniet.
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In deze wereld is er niets zo verheven en zuiver als transcendentale kennis. Zulke kennis is de rijpe vrucht van alle mystiek. En
degene die volleerd is in het beoefenen van devotionele dienst, zal
na verloop van tijd innerlijk plezier beleven aan deze kennis.

Commentaar: Wanneer we spreken over transcendentale kennis dan
bedoelen we daarmee het hebben van spiritueel begrip. Er bestaat niets
zo verheven en zuiver als transcendentale kennis. Onwetendheid is de
oorzaak van onze gebondenheid en kennis is de oorzaak van onze bevrijding. Deze kennis is de rijpe vrucht van devotionele dienst en wanneer
iemand gegrond is in transcendentale kennis, hoeft hij nergens anders naar
vrede te zoeken, omdat hij vrede in zichzelf ervaart. Met andere woorden,
deze kennis en vrede bereiken hun hoogtepunt in KŠa-bewustzijn. Dat
is de eindconclusie van de Bhagavad-g…t.

tekst 39
é[Öavalm( l >aTae jaNa& TaTPar" Sa&YaTaeiNd]Ya" )
jaNa& l/Bßa Para& XaaiNTaMaicre<aaiDaGaC^iTa )) 39 ))

raddhv‡ labhate jñnaˆ
tat-paraƒ saˆyatendriyaƒ
jñnaˆ labdhv parˆ ntim
acireŠdhigacchati
raddh-vn — iemand met een vast geloof; labhate — verwerft; jñnam
— kennis; tat-paraƒ — er erg aan gehecht; saˆyata — beheerst; indriyaƒ
— zintuigen; jñnam — kennis; labdhv — gekregen; parm — transcendentale; ntim — vrede; acireŠa — heel spoedig; adhigacchati —
bereikt.
Een mens met een vast geloof, die zich wijdt aan transcendentale
kennis en die zijn zintuigen beheerst, is gekwalificeerd om zulke
kennis te ontvangen. En heeft zo iemand die kennis eenmaal ontvangen, dan bereikt hij spoedig de allerhoogste spirituele vrede.

Commentaar: Zulke kennis in KŠa-bewustzijn kan verkregen worden
door iemand die een vast geloof heeft in KŠa. Iemand wordt gelovig
genoemd wanneer hij denkt dat hij door eenvoudig KŠa-bewust actief
te zijn de hoogste perfectie kan bereiken. Dit geloof wordt bereikt door
devotionele dienst te verrichten en door het chanten van Hare KŠa, Hare
KŠa, KŠa KŠa, Hare Hare / Hare Rma, Hare Rma, Rma Rma, Hare
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Hare, waardoor het hart van alle materiële vuiligheid gezuiverd wordt.
Bovendien moet men de zintuigen beheersen. Wie in KŠa gelooft en
zijn zintuigen beheerst, kan gemakkelijk en zonder uitstel volmaaktheid
bereiken in de kennis van het KŠa-bewustzijn.

tekst 40
Ajêaé[ÕDaaNaê Sa&XaYaaTMaa ivNaXYaiTa )
NaaYa& l/aek-ae_iSTa Na Parae Na Sau%& Sa&XaYaaTMaNa" )) 40 ))

ajña craddadhna ca
saˆaytm vinayati
nyaˆ loko ’sti na paro
na sukhaˆ saˆaytmanaƒ
ajñaƒ — een dwaas die geen kennis heeft van standaardgeschriften; ca
— en; araddadhnaƒ — zonder geloof of vertrouwen in de geopenbaarde teksten; ca — ook; saˆaya — met twijfels; tm — een persoon;
vinayati — valt terug; na — nooit; ayam — in deze; lokaƒ — wereld;
asti — er is; na — evenmin; paraƒ — in het volgend leven; na — niet;
sukham — geluk; saˆaya — vol twijfels; tmanaƒ — van de persoon.
Onwetende en ongelovige personen daarentegen, die twijfelen
aan de geopenbaarde geschriften, bereiken geen godsbewustzijn,
maar komen ten val. Voor de twijfelende ziel bestaat er geen geluk,
niet in deze wereld en niet in de volgende.

Commentaar: Uit de vele gevestigde en gezaghebbende heilige teksten
is de Bhagavad-g…t de beste. Personen die nagenoeg als dieren zijn, hebben geen geloof in of kennis van de erkende geopenbaarde teksten. Sommigen hebben wel kennis, maar hechten geen geloof aan deze teksten
zelfs al kunnen ze er passages uit citeren. En zelfs al geloven anderen
wel in heilige teksten zoals de Bhagavad-g…t, toch geloven ze niet in de
Persoonlijkheid Gods, ®r… KŠa, of aanbidden Hem niet. Zulke personen
komen niet tot KŠa-bewustzijn, maar ze komen ten val.
Van alle hierboven genoemde personen, maken zij die geen geloof
hebben en die altijd twijfelen, geen enkele vooruitgang. Personen die niet
in God en Zijn geopenbaarde woorden geloven, zullen in deze wereld niets
goeds tegenkomen en evenmin in de volgende. Voor hen bestaat er geen
enkel geluk. Men moet de principes van de geopenbaarde teksten daarom
met vertrouwen volgen om zo verheven te worden tot het niveau van
kennis. Alleen deze kennis zal iemand helpen om bevorderd te worden
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naar het transcendentale niveau van spiritueel begrip. Met andere woorden, twijfelende personen hebben geen enkele positie op het pad van
spirituele emancipatie. Men moet daarom in de voetstappen van de grote
crya’s volgen, die deel uitmaken van de opeenvolging van discipelen,
en zo succesvol worden.

tekst 41
YaaeGaSa&NYaSTak-MaaR<a& jaNaSaiH^àSa&XaYaMa( )
AaTMavNTa& Na k-MaaRi<a iNabDaniNTa DaNaÅYa )) 41 ))

yoga-sannyasta-karmŠaˆ
jñna-sañchinna-saˆayam
tmavantaˆ na karmŠi
nibadhnanti dhanañjaya
yoga — door devotionele dienst in karma-yoga; sannyasta — iemand
die zich onthecht heeft; karmŠam — de vruchten van zijn activiteiten;
jñna — door kennis; sañchinna — gesneden; saˆayam — twijfels;
tma-vantam — verankerd in het zelf; na — nooit; karmŠi — activiteiten; nibadhnanti — binden; dhanañjaya — o overwinnaar van rijkdom.
Wie devotionele dienst verricht en zich daarbij van de vruchten
van zijn activiteiten onthecht en van wie de twijfels door transcendentale kennis vernietigd zijn, is werkelijk verankerd in het
zelf. Op deze manier raakt hij niet meer gebonden door het karma
voor zijn activiteiten, o overwinnaar van rijkdom.

Commentaar: Wie de instructie van de Bhagavad-g…t opvolgt zoals die
is overgedragen door de Heer, de Persoonlijkheid Gods Zelf, raakt door
de genade van transcendentale kennis bevrijd van al zijn twijfels. Als integrerend deeltje van de Heer dat volledig KŠa-bewust is, is hij al gegrond
in zelfkennis. Op die manier staat hij zonder twijfel boven gebondenheid
door activiteiten.

tekst 42
TaSMaadjaNaSaM>aUTa& ôTSQa& jaNaaiSaNaaTMaNa" )
i^tvENa& Sa&XaYa& YaaeGaMaaiTaïaeitaï >aarTa )) 42 ))

tasmd ajñna-sambh™taˆ
ht-sthaˆ jñnsintmanaƒ
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chittvainaˆ saˆayaˆ yogam
ti˜hotti˜ha bhrata
tasmt — daarom; ajñna-sambh™tam — voortgekomen uit onwetendheid; ht-stham — zich bevindend in het hart; jñna — van kennis; asin
— met het wapen; tmanaƒ — van het zelf; chittv — afsnijdend; enam
— deze; saˆayam — twijfel; yogam — in yoga; ti˜ha — leg je toe op;
utti˜ha — sta op om te strijden; bhrata — o afstammeling van Bharata.
Daarom moeten de twijfels die door onwetendheid in je hart verschenen zijn, worden weggekapt met het zwaard der kennis. O
Bhrata, wapen jezelf met yoga en sta op en strijd.

Commentaar: De yogamethode die in dit hoofdstuk onderwezen werd,
wordt santana-yoga genoemd of eeuwige activiteiten die door het levende wezen verricht worden. Deze yoga heeft twee onderverdelingen in
offeractiviteiten: de eerste wordt het offer van materiële bezittingen genoemd en de andere kennis van het zelf, wat een zuiver spirituele activiteit is. Als het offeren van iemands materiële bezittingen niet gericht is
op spirituele bewustwording, dan worden zulke offers materieel. Maar
wie zulke offers brengt met een spiritueel doel of in devotionele dienst,
brengt een volmaakt offer.
Wanneer we tot spirituele activiteiten komen, zullen we zien dat ook
die in twee groepen onderverdeeld worden, namelijk het begrijpen van
het eigen zelf (of iemands wezenlijke positie) en het begrijpen van de
waarheid over de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Wie het pad van de
Bhagavad-g…t zoals ze is volgt, kan deze twee belangrijke onderverdelingen van spirituele kennis heel gemakkelijk begrijpen. Er bestaat voor hem
geen moeilijkheid in het krijgen van perfecte kennis van het zelf als een
integrerend deeltje van de Heer. Een dergelijk begrip is heilzaam, omdat
zo’n persoon gemakkelijk de transcendentale activiteiten van de Heer kan
begrijpen.
In het begin van dit hoofdstuk werden de transcendentale activiteiten
van de Heer door de Allerhoogste Heer Zelf besproken. Wie de instructies
van de G…t niet begrijpt, heeft geen geloof en moet worden beschouwd
als iemand die misbruik maakt van de minieme hoeveelheid onafhankelijkheid die hem door de Heer is toegekend. Wie ondanks zulke instructies
de werkelijke aard van de Heer als de eeuwige, gelukzalige, alwetende
Persoonlijkheid Gods niet kent, is beslist de grootste dwaas die er bestaat.
Onwetendheid kan worden weggenomen door geleidelijke aanvaarding van de principes van het KŠa-bewustzijn. KŠa-bewustzijn wordt
opgewekt door verschillende soorten offers aan de halfgoden, offers aan
Brahman, het offer van het celibaat, het offer in het gezinsleven, in het
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beheersen van de zintuigen, in het beoefenen van mystieke yoga, in
ascese, in het afstand doen van materiële bezittingen, in het bestuderen
van de veda’s, en in het deel uitmaken van het sociale stelsel dat varŠrama-dharma wordt genoemd. Al deze onderdelen worden offers genoemd en ze zijn allemaal gebaseerd op gereguleerde activiteit. Maar in al
deze activiteiten is zelfrealisatie de belangrijke factor. Iemand die dat doel
nastreeft, is werkelijk gekwalificeerd om de Bhagavad-g…t te bestuderen,
maar iemand die aan de autoriteit van KŠa twijfelt, valt terug. Men
wordt daarom aangeraden om de Bhagavad-g…t of ieder ander geschrift
te bestuderen onder leiding van een bonafide spiritueel leraar die men
dient en aan wie men zich overgeeft.
Een bonafide spiritueel leraar maakt deel uit van de opeenvolging
van discipelen die al sinds onheuglijke tijden bestaat en hij wijkt niet in
het minst af van de instructies van de Allerhoogste Heer, zoals die miljoenen jaren geleden werden overgedragen aan de zonnegod, door wie de
instructies van de Bhagavad-g…t het aardse koninkrijk hebben bereikt.
Men moet het pad van de Bhagavad-g…t daarom volgen zoals dat in de
G…t zelf uiteengezet is en men moet oppassen voor egoïstische mensen
die uit zijn op het vergroten van hun eigen macht, roem en rijkdom en die
anderen van het werkelijke pad laten afwijken. De Heer is beslist de allerhoogste persoon en Zijn activiteiten zijn transcendentaal. Wie dit begrijpt,
is een bevrijd persoon vanaf het moment dat hij de Bhagavad-g…t begint
te bestuderen.

Zo eindigen de commentaren van ®r… ®r…mad A.C. Bhaktivedanta Swami
Prabhupda bij het vierde hoofdstuk van ®r…mad Bhagavad-g…t, getiteld
‘Transcendentale kennis’.

5
Karma-yoga :
Activiteit
in

K ¬±¦a-bewustzijn

tekst 1
AJauRNa ovac
Sa&NYaaSa& k-MaR<aa& k*-Z<a PauNaYaaeRGa& c Xa&SaiSa )
YaC^\eYa WTaYaaerek&- TaNMae b]Uih SauiNaiêTaMa( )) 1 ))

arjuna uvca
sannysaˆ karmaŠˆ kŠa
punar yogaˆ ca aˆsasi
yac chreya etayor ekaˆ
tan me br™hi su-nicitam
arjunaƒ uvca — Arjuna zei; sannysam — onthechting; karmaŠm —
van alle activiteiten; kŠa — o KŠa; punaƒ — weer; yogam — devotionele dienst; ca — ook; aˆsasi — Je verheerlijkt; yat — welke; reyaƒ —
is heilzamer; etayoƒ — van deze twee; ekam — één; tat — dat; me — aan
mij; br™hi — vertel alsjeblieft; su-nicitam — ondubbelzinnig.
Arjuna zei: O KŠa, eerst vraag Je me afstand te doen van activiteiten en daarna raad Je aan om activiteiten met devotie te verrichten.
Zou Je me alsjeblieft ondubbelzinnig willen zeggen welke van de
twee de beste is?

Commentaar: In dit vijfde hoofdstuk van de Bhagavad-g…t zegt de Heer
dat activiteit in devotionele dienst beter is dan droog theoretisch gespeculeer. Devotionele dienst is gemakkelijker omdat het transcendentaal is en
iemand daarom van karma bevrijdt. In het tweede hoofdstuk werd inleidende kennis gegeven over de ziel en over haar verstrikking in het materiële lichaam. In datzelfde hoofdstuk werd ook uitgelegd hoe iemand door
buddhi-yoga of devotionele dienst uit deze materiële gevangenschap kan
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5.2

komen. In het derde hoofdstuk werd uitgelegd dat iemand die zich op
het niveau van kennis bevindt, geen plichten meer hoeft te vervullen.
Vervolgens vertelde KŠa in het vierde hoofdstuk aan Arjuna dat alle
soorten van offeractiviteiten hun hoogtepunt bereiken in kennis. Maar aan
het eind van het vierde hoofdstuk raadde de Heer Arjuna aan om wakker
te worden en te vechten nu hij zich op het niveau van kennis bevond.
Door tegelijkertijd de nadruk te leggen op activiteit met devotie en inactiviteit in kennis, had KŠa de geest van Arjuna verward en zijn vastberadenheid aan het wankelen gebracht.
Arjuna denkt dat onthechting in kennis betekent dat alle soorten van
activiteit die met de zintuigen verricht worden, gestopt moeten worden.
Maar als iemand activiteiten in devotionele dienst verricht, hoe kunnen
activiteiten dan worden gestopt? Met andere woorden, hij denkt dat sannysa of onthechting in kennis, helemaal vrij zou moeten zijn van alle
soorten van activiteit, omdat activiteit en onthechting voor hem onver
enigbaar zijn. Hij blijkt niet begrepen te hebben dat een activiteit die in
volledige kennis verricht wordt, geen karma oplevert en daarom hetzelfde is als inactiviteit. Zijn vraag is daarom of hij helemaal moet stoppen
met activiteiten of actief moet zijn in volledige kennis.

tekst 2
é[q>aGavaNauvac
Sa&NYaaSa" k-MaRYaaeGaê iNa"é[eYaSak-ravu>aaE )
TaYaaeSTau k-MaRSa&NYaaSaaTk-MaRYaaeGaae iviXaZYaTae )) 2 ))

r…-bhagavn uvca
sannysaƒ karma-yoga ca
niƒreyasa-karv ubhau
tayos tu karma-sannyst
karma-yogo viiyate
r…-bhagavn uvca — de Persoonlijkheid Gods zei; sannysaƒ — het afstand doen van activiteiten; karma-yogaƒ — activiteit met devotie; ca —
ook; niƒreyasa-karau — leidend naar het pad van bevrijding; ubhau —
allebei; tayoƒ — van de twee; tu — maar; karma-sannyst — vergeleken met het afstand doen van resultaatgerichte activiteit; karma-yogaƒ —
activiteit met devotie; viiyate — is beter.
De Persoonlijkheid Gods antwoordde: Zowel het afstand doen van
activiteit als het verrichten van activiteiten met devotie leidt tot
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bevrijding. Maar van deze twee is activiteit in devotionele dienst
beter dan het afstand doen van activiteit.

Commentaar: Resultaatgerichte activiteiten (met als doel zinsbevrediging)
zijn de oorzaak van materiële gebondenheid. Zolang iemand activiteiten
verricht die gericht zijn op het verbeteren van de standaard van lichamelijk
comfort, zal hij beslist naar verschillende soorten lichamen verhuizen, waardoor hij zijn materiële gebondenheid onophoudelijk voortzet. Het ®r…madBhgavatam (5.5.4-6) bevestigt dit als volgt:
n™naˆ pramattaƒ kurute vikarma
yad indriya-pr…taya pŠoti
na sdhu manye yata tmano ’yam
asann api klea-da sa dehaƒ
parbhavas tvad abodha-jto
yvan na jijñsata tma-tattvam
yvat kriys tvad idaˆ mano vai
karmtmakaˆ yena ar…ra-bandhaƒ
evaˆ manaƒ karma-vaaˆ prayu‰kte
avidyaytmany upadh…yamne
pr…tir na yvan mayi vsudeve
na mucyate deha-yogena tvat
‘Mensen zijn verzot op zinsbevrediging, maar weten niet dat dit huidige
lichaam, dat vol ellende is, het gevolg is van resultaatgerichte activiteiten
in het verleden. Hoewel dit lichaam tijdelijk is, bezorgt het ons altijd op
vele manieren ellende. Daarom zijn activiteiten voor zinsbevrediging niet
goed. Iemand wordt als mislukt beschouwd als hij niet naar zijn ware
identiteit vraagt. Zolang hij zijn ware identiteit niet kent, zal hij alleen
werken voor resultaten die voor zijn zinsbevrediging bedoeld zijn, en
zolang zijn bewustzijn in beslag wordt genomen door zinsbevrediging,
moet hij van het ene lichaam naar het andere verhuizen. Ook al wordt
de geest in beslag genomen door resultaatgerichte activiteiten en wordt
hij beïnvloed door onwetendheid, toch moet iemand liefde ontwikkelen
voor devotionele dienst aan Vsudeva. Alleen dan bestaat er voor hem
een mogelijkheid om uit de gebondenheid van het materiële bestaan te 
komen.’
Jñna (of de kennis dat men niet het materiële lichaam is maar een
ziel) is op zichzelf niet genoeg voor bevrijding. Men moet handelen als
een ziel, anders is het niet mogelijk om aan materiële gebondenheid te
ontsnappen. Maar KŠa-bewuste activiteiten bevinden zich niet op het
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5.3

niveau van resultaatgerichtheid. Activiteiten die met volledige kennis
worden gedaan, bevorderen iemands vooruitgang in werkelijke kennis.
Zich onthechten van resultaatgerichte activiteiten alleen, zonder KŠabewustzijn, zal het hart van een geconditioneerde ziel niet werkelijk zuiveren. Zolang het hart niet gezuiverd is, zal iemand actief moeten zijn
op het resultaatgerichte niveau. Maar handelen in KŠa-bewustzijn helpt
iemand vanzelf te ontsnappen aan het karma voor resultaatgerichte activiteiten, zodat iemand niet hoeft af te dalen naar het materiële niveau.
KŠa-bewuste activiteiten zijn daarom altijd beter dan onthechting, die
altijd het risico met zich meebrengt dat men terugvalt.
Onthechting zonder KŠa-bewustzijn is onvolledig; dit bevestigt ®r…la
R™pa Gosvm… in zijn Bhakti-rasmta-sindhu (1.2.256):
prpañcikatay buddhy
hari-sambandhi-vastunaƒ
mumukubhiƒ paritygo
vairgyaˆ phalgu kathyate
‘Wanneer mensen die sterk naar bevrijding verlangen zich van dingen onthechten die verband houden met de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods,
denkend dat deze materieel zijn, dan wordt hun onthechting onvolledig
genoemd.’ Onthechting is compleet wanneer ze wordt beoefend met de
kennis dat alles wat bestaat eigendom van de Heer is en dat niemand zich
wat dan ook moet toe-eigenen. Men moet begrijpen dat eigenlijk niets aan
iemand toebehoort. Hoe kan er dan sprake zijn van onthechting? Iemand
die weet dat alles het eigendom is van KŠa, is altijd onthecht. Omdat
alles het eigendom is van KŠa, moet alles gebruikt worden in dienst
aan Hem. Deze perfecte, KŠa-bewuste vorm van activiteit is veel beter
dan de kunstmatige onthechting van een sannys… uit de school van de
myvd…’s, hoe ver die onthechting ook gaat.

tekst 3
jeYa" Sa iNaTYaSa&NYaaSaq Yaae Na Üeií Na k-ax(+aiTa )
iNaÜRNÜae ih Mahabahae Sau%& bNDaaTPa[MauCYaTae )) 3 ))

jñeyaƒ sa nitya-sannys…
yo na dve˜i na k‰kati
nirdvandvo hi mah-bho
sukhaˆ bandht pramucyate
jñeyaƒ — zou bekend moeten zijn; saƒ — hij; nitya — altijd; sannys… —
iemand die zich onthecht; yaƒ — wie; na — nooit; dve˜i — verafschuwt;
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na — evenmin; k‰kati — begeert; nirdvandvaƒ — vrij van alle dualiteiten; hi — zeker; mah-bho — o sterkgearmde; sukham — vreugdevol;
bandht — van gebondenheid; pramucyate — raakt volkomen bevrijd.
Wie de vruchten van zijn activiteiten verlangt noch verafschuwt,
staat bekend als iemand die altijd onthecht is. Zo iemand die vrij is
van dualiteiten, overwint gemakkelijk de gebondenheid aan materie en raakt volkomen bevrijd, o sterkgearmde Arjuna.

Commentaar: Wie volledig KŠa-bewust is, is altijd iemand die zich onthecht, omdat hij geen haat of verlangen voelt voor de resultaten van
zijn activiteiten. Zo iemand die zich onthecht, die zich wijdt aan de transcendentale liefdedienst aan de Heer, is volledig gekwalificeerd op het
gebied van kennis, omdat hij weet wat zijn wezenlijke positie is in zijn
relatie met KŠa. Hij weet heel goed dat KŠa het geheel is en dat hij een
integrerend deeltje is van KŠa. Zulke kennis is perfect, omdat ze zowel
kwalitatief als kwantitatief correct is. Het concept van eenheid met KŠa
is incorrect, omdat een deel nooit gelijk kan zijn aan het geheel. De kennis
dat men één is in kwaliteit, maar verschillend in kwantiteit is correcte
transcendentale kennis waardoor men volledig in zichzelf voldaan raakt
en niets meer nastreeft of betreurt. Er bestaat geen dualiteit meer in zijn
geest, omdat hij alles wat hij doet, wat het ook is, voor KŠa doet. Door
op die manier boven het niveau van dualiteiten te staan, is men — zelfs in
de materiële wereld — bevrijd.

tekst 4
Saa&:YaYaaeGaaE Pa*QaGbal/a" Pa[vdiNTa Na Pai<@Taa" )
Wk-MaPYaaiSQaTa" SaMYaGau>aYaaeivRNdTae f-l/Ma( )) 4 ))

s‰khya-yogau pthag blƒ
pravadanti na paŠitƒ
ekam apy sthitaƒ samyag
ubhayor vindate phalam
s‰khya — analytisch onderzoek van de materiële wereld; yogau — activiteit in devotionele dienst; pthak — verschillend; blƒ — de minder intelligenten; pravadanti — zeggen; na — nooit; paŠitƒ — de geleerden;
ekam — in één; api — zelfs; sthitaƒ — zich bevindend; samyak — volledig; ubhayoƒ — van beide; vindate — geniet; phalam — het resultaat.
Alleen onwetenden zeggen dat devotionele dienst [karma-yoga] en
het analytische onderzoek van de materiële wereld [s‰khya] van
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elkaar verschillen. Zij die werkelijk geleerd zijn, zeggen dat iemand
die zich volledig toelegt op één van deze twee paden, het resultaat
van beide krijgt.

Commentaar: Het doel van de analytische studie van de materiële wereld is de ziel van het bestaan te vinden. De ziel van de materiële wereld is
ViŠu, de Superziel. Devotionele dienst aan de Heer is ook dienst aan de
Superziel. De ene methode is het vinden van de wortel van de boom en
de andere is het gieten van water op de wortel. Wie de s‰khya-filosofie
serieus bestudeert, vindt de wortel van de materiële boom, ViŠu, en
geeft zich daarna in perfecte kennis over aan de dienst aan de Heer. Er
bestaat dus geen essentieel verschil tussen de twee, omdat ViŠu het doel
van beide is. Zij die niet weten wat de uiteindelijke bedoeling is, zeggen
dat de doeleinden van s‰khya en karma-yoga niet dezelfde zijn, maar
iemand die geleerd is, weet wat het gemeenschappelijke doel van deze
verschillende methoden is.

tekst 5
YaTSaa&:YaE" Pa[aPYaTae SQaaNa& TaÛaeGaEriPa GaMYaTae )
Wk&- Saa&:Ya& c YaaeGa& c Ya" PaXYaiTa Sa PaXYaiTa )) 5 ))

yat s‰khyaiƒ prpyate sthnaˆ
tad yogair api gamyate
ekaˆ s‰khyaˆ ca yogaˆ ca
yaƒ payati sa payati
yat — wat; s‰khyaiƒ — door middel van s‰khya-filosofie; prpyate —
wordt bereikt; sthnam — plaats; tat — die; yogaiƒ — door devotionele
dienst; api — ook; gamyate — men kan bereiken; ekam — één; s‰khyam
— analytisch onderzoek; ca — en; yogam — activiteit met devotie; ca
— en; yaƒ — iemand die; payati — ziet; saƒ — hij; payati — ziet
werkelijk.
Wie weet dat de positie die bereikt wordt door middel van analytisch onderzoek ook door devotionele dienst bereikt kan worden en
daardoor ziet dat analytisch onderzoek en devotionele dienst zich
op één en hetzelfde niveau bevinden, ziet de dingen zoals ze zijn.

Commentaar: De werkelijke bedoeling van filosofisch onderzoek is het
uiteindelijke doel van het leven te vinden. Omdat zelfrealisatie het uiteindelijke doel van het leven is, bestaat er geen verschil tussen de conclusies
waartoe de twee methoden komen. Door onderzoek volgens de s‰khya-
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filosofie komt men tot de conclusie dat een levend wezen geen integrerend
deel uitmaakt van de materiële wereld, maar van het allerhoogste, spirituele geheel. Daaruit volgt dat de ziel volkomen losstaat van de materiële
wereld; haar activiteiten moeten op een bepaalde manier in verband staan
met de Allerhoogste. Wanneer de ziel KŠa-bewust handelt, bevindt ze
zich werkelijk in haar wezenlijke positie. Volgens de eerste methode, s‰khya, moet iemand onthecht raken van materie en volgens de methode
van devotionele yoga moet iemand zich aan KŠa-bewuste activiteiten
hechten. Feitelijk zijn de twee methoden dezelfde, hoewel de ene methode
oppervlakkig gezien onthechting betekent en de andere methode juist gehechtheid. Onthechting van materie en gehechtheid aan KŠa zijn één en
hetzelfde. Wie dit ziet, ziet de dingen zoals ze zijn.

tekst 6
Sa&NYaaSaSTau Mahabahae du"%MaaáuMaYaaeGaTa" )
YaaeGaYau¢-ae MauiNab]Rø Naicre<aaiDaGaC^iTa )) 6 ))

sannysas tu mah-bho
duƒkham ptum ayogataƒ
yoga-yukto munir brahma
na cireŠdhigacchati
sannysaƒ — de onthechte levensorde; tu — maar; mah-bho — o
sterkgearmde; duƒkham — ellende; ptum — kwellen met; ayogataƒ —
zonder devotionele dienst; yoga-yuktaƒ — iemand die devotionele dienst
verricht; muniƒ — een denker; brahma — de Allerhoogste; na cireŠa —
zonder uitstel; adhigacchati — bereikt.
Alleen maar afstand doen van activiteit, zonder devotionele dienst
te verrichten aan de Heer, zal niemand gelukkig maken. Maar een
bedachtzaam persoon, die devotionele dienst verricht, kan onmiddellijk de Allerhoogste bereiken.

Commentaar: Er zijn twee soorten sannys…’s of personen in de onthechte levensorde. De myvd…-sannys…’s bestuderen de s‰khya-filosofie, terwijl de vaiŠava-sannys…’s de filosofie van het Bhgavatam
bestuderen, dat het juiste commentaar op de vednta-s™tra’s geeft. Ook
de myvd…-sannys…’s bestuderen de vednta-s™tra’s, maar ze gebruiken
hun eigen commentaar dat ®r…raka-bhya wordt genoemd en dat geschreven is door ®a‰karcrya. De studenten van de Bhgavata-school
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verrichten transcendentale devotionele dienst aan de Heer volgens de
regels van de pñcartrika en hebben daarom een veelvoud van bezigheden in devotionele dienst. Zulke vaiŠava-sannys…’s hebben niets
te maken met materiële activiteiten en toch verrichten ze verschillende
activiteiten tijdens hun devotionele dienst aan de Heer. De myvd…sannys…’s daarentegen, die zich bezighouden met s‰khya en vedanta
en met speculeren, kunnen geen plezier beleven aan de transcendentale
dienst aan de Heer. Omdat hun studies erg saai worden, worden ze het
speculeren over Brahman moe en nemen ze vervolgens hun toevlucht tot
het Bhgavatam, maar zonder een juist begrip. Het bestuderen van het
®r…mad-Bhgavatam wordt daarom moeilijk voor hen. Droge speculaties
en impersonalistische interpretaties met behulp van bepaalde kunstgrepen zijn allemaal waardeloos voor de myvd…-sannys…’s. De vaiŠavasannys…’s, die devotionele dienst verrichten, zijn gelukkig met het vervullen van hun transcendentale plichten en hun uiteindelijke toegang tot
het koninkrijk van God is gegarandeerd. De myvd…-sannys…’s vallen
soms van het pad van zelfrealisatie om zich vervolgens opnieuw bezig te
houden met filantropische en altruïstische activiteiten, die niets anders
zijn dan materiële bezigheden. De conclusie is daarom dat zij die KŠabewuste activiteiten verrichten zich in een betere situatie bevinden dan de
sannys…’s die zich bezighouden met speculaties over wat wel en wat niet
Brahman is, ook al komen ook zij, na vele levens, tot KŠa-bewustzijn.

tekst 7
YaaeGaYau¢-ae ivXauuÖaTMaa iviJaTaaTMaa iJaTaeiNd]Ya" )
SavR>aUTaaTMa>aUTaaTMaa ku-vRàiPa Na il/PYaTae )) 7 ))

yoga-yukto viuddhtm
vijittm jitendriyaƒ
sarva-bh™ttma-bh™ttm
kurvann api na lipyate
yoga-yuktaƒ — bezig met devotionele dienst; viuddha-tm — een gezuiverde ziel; vijita-tm — zelfbeheerst; jita-indriyaƒ — de zintuigen
overwonnen hebbend; sarva-bh™ta — met alle levende wezens; tmabh™ta-tm — medelijden hebben; kurvan api — hoewel bezig met activiteiten; na — nooit; lipyate — is verstrikt.
Wie met devotie handelt, een zuivere ziel is en zijn geest en zintuigen beheerst, is iedereen dierbaar en iedereen is hem dierbaar.
Hoewel zo’n persoon altijd bezig is, raakt hij nooit verstrikt.
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Commentaar: Wie zich door KŠa-bewustzijn op het pad van bevrijding
bevindt, is ieder levend wezen heel dierbaar en ieder levend wezen is hem
dierbaar. Dit komt door zijn KŠa-bewustzijn. Zo’n persoon ziet geen enkel ander levend wezen als gescheiden van KŠa, zoals de bladeren en
takken van een boom niet afzonderlijk van de boom bestaan. Hij weet
heel goed dat wanneer hij water op de wortels giet, dit water over alle
bladeren en takken verdeeld zal worden of dat door de maag met voedsel
te vullen de energie vanzelf over het hele lichaam wordt verspreid.
Omdat iemand die KŠa-bewust handelt een dienaar van iedereen is,
is hij iedereen heel dierbaar, en omdat iedereen tevreden is over zijn werk,
is zijn bewustzijn zuiver. Omdat zijn bewustzijn zuiver is, is zijn geest volledig onder controle en omdat zijn geest onder controle wordt gehouden,
worden zijn zintuigen dat ook. Omdat zijn geest altijd op KŠa geconcentreerd is, bestaat er geen kans dat hij van KŠa wordt afgeleid. Er bestaat
evenmin een kans dat hij zijn zintuigen voor iets anders gebruikt dan voor
dienst aan de Heer. Hij houdt er niet van om iets anders te horen dan onderwerpen die verband houden met KŠa; hij houdt er niet van om iets te
eten dat niet aan KŠa geofferd is, en hij zal nooit ergens naar toe willen
gaan als KŠa er niet bij betrokken is. Daarom heeft hij zijn zintuigen onder controle.
Iemand met beheerste zintuigen zal nooit iemand kwaad doen. Men
zou nu kunnen vragen: ‘Waarom viel Arjuna (in de strijd) anderen dan
aan? Was hij niet KŠa-bewust?’ Arjuna was alleen oppervlakkig gezien
een aanvaller, want (zoals al in het tweede hoofdstuk is uitgelegd) alle
personen die op het slagveld verzameld waren, zouden blijven voortleven als individuen, omdat de ziel niet gedood kan worden. Spiritueel gezien werd niemand op het Slagveld van Kuruketra gedood; op bevel van
KŠa, die persoonlijk aanwezig was, werden alleen hun kleren verwisseld. Toen Arjuna op het slagveld vocht, was hij in werkelijkheid helemaal
niet aan het vechten, hij voerde eenvoudig de opdracht van KŠa uit in
volledig KŠa-bewustzijn. Zo’n persoon is nooit verstrikt in karma voor
activiteiten.

tekst 8 – 9
NaEv ik-iÄTk-raeMaqiTa Yau¢-ae MaNYaeTa TatvivTa( )
PaXYaHXa*<vNSPa*XaiÅga]àénNGaC^NSvPaNìSaNa( )) 8 ))
Pa[l/PaiNvSa*JaNGa*õàuiNMaziàiMazàiPa )
wiNd]Yaa<aqiNd]YaaQaeRzu vTaRNTa wiTa DaarYaNa( )) 9 ))

naiva kiñcit karom…ti
yukto manyeta tattva-vit
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payañ Švan spañ jighrann
anan gacchan svapan vasan
pralapan visjan ghŠann
unmian nimiann api
indriyŠ…ndriyrtheu
vartanta iti dhrayan
na — nooit; eva — zeker; kiñcit — wat dan ook; karomi — ik doe; iti
— zo; yuktaƒ — bezig in het goddelijk bewustzijn; manyeta — denkt;
tattva-vit — iemand die de waarheid kent; payan — ziend; Švan — horend; span — aanrakend; jighran — ruikend; anan — etend; gacchan
— gaand; svapan — dromend; vasan — ademhalend; pralapan — pratend; visjan — opgevend; ghŠan — aannemend; unmian — openend;
nimian — sluitend; api — ondanks; indriyŠi — de zintuigen; indriyaartheu — met zinsbevrediging; vartante — laat ze zo bezig zijn; iti — zo;
dhrayan — bedenkend.
Hoewel een persoon met goddelijk bewustzijn ziet, hoort, voelt,
ruikt, eet, zich voortbeweegt, slaapt en ademt, is hij er zich altijd
van bewust dat hij eigenlijk helemaal niets doet. Want terwijl hij
spreekt, zich ontlast, iets in ontvangst neemt of zijn ogen opent of
sluit, is hij er zich diep vanbinnen altijd van bewust dat alleen de
materiële zintuigen en de zinsobjecten op elkaar inwerken en dat
hij los van hen staat.

Commentaar: Een KŠa-bewust persoon leidt een zuiver bestaan en
staat daardoor los van elke activiteit die afhankelijk is van de vijf directe en
indirecte oorzaken: de handelende persoon, de zintuigen, de situatie, de
inspanning en het lot. Dit komt doordat hij bezig is met transcendentale
liefdedienst aan KŠa. Hoewel het lijkt alsof hij actief is met zijn lichaam
en zintuigen, is hij zich altijd bewust van zijn werkelijke positie, namelijk
dat hij spirituele activiteiten verricht. In een materieel bewustzijn zijn de
zintuigen actief voor zinsbevrediging, maar in KŠa-bewustzijn zijn de zintuigen actief om de zintuigen van KŠa te bevredigen. Een KŠa-bewust
persoon is daarom altijd vrij, ook al lijkt hij bezig te zijn met zintuiglijke
zaken.
Activiteiten zoals zien en horen zijn activiteiten van de kennisvergarende zintuigen, terwijl bewegen, spreken, zich ontlasten enz. activiteiten
van de uitvoerende zintuigen zijn. Een KŠa-bewust persoon wordt nooit
beïnvloed door de activiteiten van de zintuigen. Hij kan gewoon geen
handeling uitvoeren tenzij deze in dienst is van de Heer, omdat hij weet
dat hij Zijn eeuwige dienaar is.
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tekst 10
b]ø<YaaDaaYa k-MaaRi<a Sa®& TYaKTva k-raeiTa Ya" )
il/PYaTae Na Sa PaaPaeNa PaÚPa}aiMavaM>aSaa )) 10 ))

brahmaŠy dhya karmŠi
sa‰gaˆ tyaktv karoti yaƒ
lipyate na sa ppena
padma-patram ivmbhas
brahmaŠi — aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods; dhya — afstand doen van; karmŠi — alle activiteiten; sa‰gam — gehechtheid;
tyaktv — opgevend; karoti — verricht; yaƒ — wie; lipyate — wordt
beïnvloed; na — nooit; saƒ — hij; ppena — door zonde; padma-patram
— een lotusblad; iva — zoals; ambhas — door het water.
Wie zonder gehechtheid zijn plicht doet en de resultaten ervan afstaat aan de Allerhoogste Heer, wordt niet beïnvloed door zonde,
zoals het blad van een lotus onaangeroerd blijft door water.

Commentaar: BrahmaŠi betekent hier ‘in KŠa-bewustzijn’. De materiële wereld is de totale manifestatie van de drie hoedanigheden van
de materiële natuur, technisch gezien pradhna genoemd. De vedische
hymnen sarvaˆ hy etad brahma (MŠ™kya Upaniad 2), tasmd etad
brahma nma-r™pam annaˆ ca jyate (MuŠaka Upaniad 1.2.10) en
het vers in de Bhagavad-g…t (14.3) mama yonir mahad brahma, geven
aan dat alles in de materiële wereld een manifestatie is van Brahman; hoewel de gevolgen verschillend gemanifesteerd zijn, zijn ze niet verschillend
van de oorzaak.
In de Ÿopaniad wordt gezegd dat alles in verband staat met het Allerhoogste Brahman, KŠa, en dat alles daarom alleen Zijn eigendom is.
Wie ervan doordrongen is dat alles aan KŠa toebehoort, dat Hij de
eigenaar van alles is en dat alles daarom in dienst van de Heer gebruikt
moet worden, staat natuurlijk los van de resultaten van zijn activiteiten, of
deze nu deugdzaam zijn of zondig. Zelfs iemands materiële lichaam, dat
een geschenk is van de Heer voor het uitvoeren van een bepaald soort
activiteit, kan worden gebruikt in KŠa-bewustzijn. In dat geval kan het
niet besmet worden door het karma voor zondige activiteiten, net zoals
het blad van een lotus niet nat wordt, ook al bevindt het zich in het water.
In de G…t (3.30) zegt de Heer ook: mayi sarvŠi karmŠi sannyasya —
‘Wijd al je activiteiten aan Mij [KŠa].’ De conclusie is dat iemand die niet
KŠa-bewust is, vanuit een levensbeschouwing handelt die gebaseerd is
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op het lichaam en de zintuigen. Maar wie KŠa-bewust is, handelt vanuit
het besef dat het lichaam het eigendom van KŠa is en dat het daarom in
Zijn dienst moet worden gebruikt.

tekst 11
k-aYaeNa MaNaSaa buÖya ke-vlE/iriNd]YaEriPa )
YaaeiGaNa" k-MaR ku-vRiNTa Sa®& TYaKTvaTMaXauuÖYae )) 11 ))

kyena manas buddhy
kevalair indriyair api
yoginaƒ karma kurvanti
sa‰gaˆ tyaktvtma-uddhaye
kyena — met het lichaam; manas — met de geest; buddhy — met
de intelligentie; kevalaiƒ — gezuiverd; indriyaiƒ — met de zintuigen;
api — zelfs; yoginaƒ — KŠa-bewuste personen; karma — activiteiten;
kurvanti — zij verrichten; sa‰gam — gehechtheid; tyaktv — opgevend;
tma — van het zelf; uddhaye — met zuivering als doel.
De yog…’s, hun gehechtheid opgevend, verrichten hun activiteiten
met lichaam, geest, intelligentie en zelfs met de zintuigen uitsluitend om gezuiverd te worden.

Commentaar: Wanneer iemand op een KŠa-bewuste manier bezig is
de zintuigen van KŠa te bevredigen, is elke activiteit, of ze nu met het
lichaam, de geest, de intelligentie of zelfs de zintuigen wordt gedaan,
gereinigd van materiële onzuiverheid. Voor de activiteiten van een KŠabewust persoon is er geen karma. Zuivere activiteiten, die gewoonlijk
sad-cra worden genoemd, kunnen daarom gemakkelijk verricht worden door actief te zijn in KŠa-bewustzijn. In zijn Bhakti-rasmta-sindhu
(1.2.187) beschrijft ®r…la R™pa Gosvm… dit als volgt:
…h yasya harer dsye
karmaŠ manas gir
nikhilsv apy avasthsu
j…van-muktaƒ sa ucyate
‘Een persoon die KŠa-bewust bezig is (met andere woorden, die KŠa
dient) met zijn lichaam, geest, intelligentie en woorden, is zelfs in de
materiële wereld een bevrijd persoon, hoewel hij bezig is met allerlei
zogenaamde materiële activiteiten.’ Hij heeft geen vals ego, omdat hij niet
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gelooft dat hij dit materiële lichaam is of dat dit lichaam van hem is. Hij
weet dat hij niet zijn lichaam is en dat dit lichaam niet zijn eigendom is.
Zelf behoort hij aan KŠa toe en het lichaam ook. Wanneer hij alles wat
voortgebracht wordt door het lichaam, de geest, de intelligentie, woorden,
het leven, rijkdom enz. — wat hij ook maar in zijn bezit heeft — in dienst
aan KŠa gebruikt, staat hij onmiddellijk in verbinding met KŠa. Hij is
één met KŠa en hij is vrij van het vals ego, dat iemand laat geloven dat hij
zijn lichaam enz. is. Dit is het stadium van perfectie in KŠa-bewustzijn.

tekst 12
Yau¢-" k-MaRf-l&/ TYaKTva XaaiNTaMaaPanaeiTa NaEiïk-IMa( )
AYau¢-" k-aMak-are<a f-le/ Sa¢-ae iNabDYaTae )) 12 ))

yuktaƒ karma-phalaˆ tyaktv
ntim pnoti nai˜hik…m
ayuktaƒ kma-kreŠa
phale sakto nibadhyate
yuktaƒ — iemand die bezig is met devotionele dienst; karma-phalam —
de resultaten van alle activiteiten; tyaktv — opgevend; ntim — volmaakte vrede; pnoti — bereikt; nai˜hik…m — vastberaden; ayuktaƒ —
iemand die niet KŠa-bewust is; kma-kreŠa — om van het resultaat
van activiteiten te genieten; phale — aan het resultaat; saktaƒ — gehecht;
nibadhyate — raakt verstrikt.
De ziel die voortdurend is toegewijd, bereikt volkomen vrede, omdat ze alle resultaten van haar activiteiten aan Mij afstaat. Maar
wie niet verbonden is met het Goddelijke en begerig is naar de
vruchten van zijn arbeid, raakt verstrikt.

Commentaar: Het verschil tussen een KŠa-bewust persoon en een persoon met een lichamelijk bewustzijn is dat de eerste gehecht is aan KŠa,
terwijl de tweede gehecht is aan de resultaten van zijn activiteiten. Wie
gehecht is aan KŠa en alleen voor Hem werkt, is beslist een bevrijd
persoon en heeft geen zorgen over de resultaten van zijn activiteit. In het
Bhgavatam wordt de oorzaak van bezorgdheid over het resultaat van
een activiteit uitgelegd als iemands functioneren volgens een dualistische
levensopvatting, dat wil zeggen: zonder kennis van de Absolute Waarheid.
KŠa is de Allerhoogste Absolute Waarheid, de Persoonlijkheid Gods.
In KŠa-bewustzijn bestaat geen dualiteit. Alles wat bestaat is een
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product van de energie van KŠa, en KŠa is algoed. KŠa-bewuste
activiteiten bevinden zich daarom op een absoluut niveau; ze zijn transcendentaal en hebben geen materiële gevolgen. Daarom is iemand die
KŠa-bewust is, vervuld van vrede. Maar wie verstrikt is in het berekenen
van zijn winst met het oog op zinsbevrediging, kan niet vredig zijn. Dit
is het geheim van KŠa-bewustzijn: het besef dat er buiten KŠa niets
anders bestaat, is het niveau van vrede en vrijheid van angst.

tekst 13
SavRk-MaaRi<a MaNaSaa Sa&NYaSYaaSTae Sau%& vXaq )
NavÜare Paure dehq NaEv ku-vRà k-arYaNa( )) 13 ))

sarva-karmŠi manas
sannyasyste sukhaˆ va…
nava-dvre pure deh…
naiva kurvan na krayan
sarva — alle; karmŠi — activiteiten; manas — door de geest; sannyasya — opgevend; ste — verblijft; sukham — vreugdevol; va… — iemand
met zelfbeheersing; nava-dvre — in de plaats waar negen poorten zijn;
pure — in de stad; deh… — de belichaamde ziel; na — nooit; eva — zeker;
kurvan — iets doen; na — niet; krayan — aanzetten tot doen.
Wanneer het belichaamde levend wezen zijn natuur beheerst en
zich in zijn geest onthecht van alle activiteiten, dan verblijft het
blijmoedig in de stad met negen poorten [het materiële lichaam],
zonder activiteiten te verrichten of te veroorzaken.

Commentaar: De belichaamde ziel leeft in de stad met negen poorten.
De activiteiten van het lichaam, de figuurlijke stad van het lichaam, worden automatisch uitgevoerd door de bepaalde hoedanigheden van de
materiële natuur waardoor het lichaam beïnvloed wordt. Hoewel de ziel
zich aan de conditioneringen van het lichaam onderwerpt, kan ze, als ze
dat wil, hieraan ontstijgen. Alleen omdat de ziel haar hogere natuur vergeten is, identificeert ze zich met het materiële lichaam en lijdt ze. Door
KŠa-bewustzijn kan ze haar werkelijke positie weer innemen en ze zal
daardoor vrijkomen uit haar belichaming. Vandaar dat iemand die zich op
het KŠa-bewustzijn toelegt, zich onmiddellijk volkomen afzijdig houdt
van lichamelijke activiteiten. Tijdens zo’n beheerst leven, waarin hij andere doeleinden nastreeft, leeft hij in de stad met de negen poorten en is
gelukkig. De negen poorten worden als volgt beschreven:
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nava-dvre pure deh…
haˆso lelyate bahiƒ
va… sarvasya lokasya
sthvarasya carasya ca
‘De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, die in het lichaam van het levend
wezen leeft, is de bestuurder van alle levende wezens in het hele universum. Het lichaam heeft negen poorten [twee ogen, twee neusgaten, twee
oren, een mond, de anus en het geslachtsdeel]. In de geconditioneerde
toestand identificeert het levend wezen zich met het lichaam, maar wanneer het zich met de Heer in zichzelf identificeert, wordt het net zo vrij als
de Heer, zelfs al bevindt het zich in het lichaam.’ (®vetvatara Upaniad
3.18) Een KŠa-bewust persoon is daarom vrij van zowel de externe als de
interne activiteiten van het materiële lichaam.

tekst 14
Na k-Ta*RTv& Na k-MaaRi<a l/aek-SYa Sa*JaiTa Pa[>au" )
Na k-MaRf-l/Sa&YaaeGa& Sv>aavSTau Pa[vTaRTae )) 14 ))

na karttvaˆ na karmŠi
lokasya sjati prabhuƒ
na karma-phala-saˆyogaˆ
svabhvas tu pravartate
na — nooit; karttvam — eigenaarschap; na — evenmin; karmŠi —
activiteiten; lokasya — van de mensen; sjati — schept; prabhuƒ — de
meester van de stad van het lichaam; na — evenmin; karma-phala — met
de resultaten van activiteiten; saˆyogam — verbinding; svabhvaƒ — de
hoedanigheden van de materiële natuur; tu — maar; pravartate — werkt.
De belichaamde ziel, meester van de stad van het lichaam, geeft
geen aanzet tot activiteiten, zet ook anderen niet tot activiteiten
aan en laat evenmin activiteiten vruchtdragen. Dit alles wordt teweeggebracht door de hoedanigheden van de materiële natuur.

Commentaar: Zoals in het zevende hoofdstuk uitgelegd zal worden, is
het levend wezen een van de energieën van de Allerhoogste Heer, maar
het is verschillend van materie, die een andere, lagere, energie van de
Heer is. Om de een of andere reden is de hogere natuur, het levend wezen, al sinds onheuglijke tijden in contact met de materiële natuur. Het
tijdelijke lichaam of de materiële verblijfplaats die het levend wezen krijgt,
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is de oorzaak van een verscheidenheid aan activiteiten en hun karmische
gevolgen. Wanneer iemand zo’n geconditioneerd bestaan leidt, moet hij
de resultaten van de activiteiten van het lichaam ondergaan, omdat hij
zich door onwetendheid met dat lichaam identificeert. De oorzaak van
lichamelijk lijden en ellende is de onwetendheid waarin we al sinds onheuglijke tijden verkeren. Zodra het levend wezen verheven wordt boven
de activiteiten van het lichaam, raakt het ook vrij van karma. Zolang het
in de stad van het lichaam is, lijkt het alsof het er de meester van is, maar
in feite is het niet de eigenaar, noch is het de bestuurder van de activiteiten van het lichaam en het karma dat daarop volgt. Het bevindt zich
slechts in het midden van de materiële oceaan en levert een strijd om het
bestaan. De golven van de oceaan slingeren het heen en weer en het heeft
er geen controle over. De beste oplossing is om uit het water te komen
door het transcendentale KŠa-bewustzijn. Dat is het enige wat het van
alle deining kan redden.

tekst 15
Naadtae k-SYaicTPaaPa& Na cEv Sauk*-Ta& iv>au" )
AjaNaeNaav*Ta& jaNa& TaeNa MauùiNTa JaNTav" )) 15 ))

ndatte kasyacit ppaˆ
na caiva suktaˆ vibhuƒ
ajñnenvtaˆ jñnaˆ
tena muhyanti jantavaƒ
na — nooit; datte — aanvaardt; kasyacit — van wie dan ook; ppam —
zonde; na — evenmin; ca — ook; eva — zeker; su-ktam — vrome activiteiten; vibhuƒ — de Allerhoogste Heer; ajñnena — door onwetendheid;
vtam — bedekt; jñnam — kennis; tena — daardoor; muhyanti — zijn
verward; jantavaƒ — de levende wezens.
De Allerhoogste Heer is evenmin verantwoordelijk voor iemands
zondige of vrome activiteiten. De belichaamde wezens zijn echter verward, omdat hun werkelijke kennis door onwetendheid is
bedekt.

Commentaar: Het sanskrietwoord ‘vibhu’ duidt op de Allerhoogste Heer
die vol onbeperkte kennis, rijkdom, kracht, roem, schoonheid en onthechting is. Hij is altijd voldaan in Zichzelf, onverstoord door zondige of vrome activiteiten. Hij creëert voor geen enkel levend wezen een bepaalde
situatie, maar omdat het levend wezen door onwetendheid verward is,
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verlangt het ernaar om in bepaalde levensomstandigheden te worden
geplaatst, waardoor de aaneenschakeling van actie en reactie begint.
Omdat het levend wezen tot de hogere energie behoort, is het vol
kennis. Ondanks dat is het door zijn beperkte vermogen vatbaar voor de
invloed van onwetendheid. De Heer is almachtig, maar het levend wezen
is dat niet. De Heer is vibhu, alwetend, maar het levend wezen is aŠu,
atomisch. Omdat het een levende ziel is, heeft het door vrije wil het
vermogen te verlangen; zo’n verlangen wordt alleen vervuld door de
almachtige Heer. Wanneer het levend wezen door materiële verlangens
verward is, staat de Heer het toe deze te vervullen, maar de Heer is nooit
verantwoordelijk voor de activiteiten en het karma voor de bepaalde situatie waarnaar verlangd wordt. Omdat ze zich in een verwarde toestand
bevindt, identificeert de belichaamde ziel zich met het bijkomstige materiële lichaam en raakt het onderhevig aan de ellende en het geluk van het
leven, die beide tijdelijk zijn.
Als Paramtm, de Superziel, is de Heer de voortdurende metgezel
van het levend wezen en Hij begrijpt daardoor de verlangens van de individuele ziel zoals iemand de geur van een bloem kan ruiken wanneer
hij er dichtbij is. Verlangens hebben is een subtiele conditionering van het
levend wezen. De Heer vervult deze verlangens naargelang het levend
wezen dat verdient: de mens wikt, God beschikt. Het individu is daarom
niet almachtig in het vervullen van zijn verlangens. Maar de Heer kan alle
verlangens vervullen en omdat Hij neutraal is ten opzichte van iedereen,
staat Hij de verlangens van de nietige, onafhankelijk levende wezens niet
in de weg. Maar als iemand KŠa verlangt, dan geeft de Heer daar speciale aandacht aan en moedigt Hij die persoon aan om op zo’n manier
te verlangen dat hij KŠa kan bereiken en eeuwig gelukkig kan zijn. De
vedische hymnen zeggen daarom ea u hy eva sdhu karma krayati taˆ
yam ebhyo lokebhya unnin…ate / ea u evsdhu karma krayati yam
adho nin…ate: ‘De Heer betrekt het levend wezen in vrome activiteiten,
zodat het zich kan verheffen; de Heer betrekt het in zondige activiteiten,
zodat het naar de hel kan gaan.’ (Kau…tak… Upaniad 3.8)
ajño jantur an…o ’yam
tmanaƒ sukha-duƒkhayoƒ
…vara-prerito gacchet
svargaˆ vv abhram eva ca
‘Het levend wezen is tijdens zijn ellende en geluk volledig afhankelijk.
Door de wil van de Allerhoogste kan het naar de hemel of de hel gaan,
zoals een wolk door de wind wordt voortgedreven.’
Sinds onheuglijke tijden heeft de belichaamde ziel het verlangen het
KŠa-bewustzijn te vermijden en ze veroorzaakt daarom haar eigen verwarring. Omdat ze zo klein is, vergeet ze haar wezenlijke positie als dienaar
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van de Heer en raakt ze verstrikt in onwetendheid, hoewel ze in essentie
eeuwig, gelukzalig en vol kennis is. En in de ban van onwetendheid
beweert het levend wezen dat de Heer verantwoordelijk is voor het geconditioneerde bestaan van het levend wezen. De Vednta-s™tra bevestigt
dit ook, vaiamya-nairghŠye na spekatvt tath hi darayati (2.1.34):
‘De Heer haat niemand en heeft voor niemand een voorkeur, ook al lijkt
dat zo te zijn.’

tekst 16
jaNaeNa Tau TadjaNa& Yaeza& NaaiXaTaMaaTMaNa" )
TaezaMaaidTYavJjaNa& Pa[k-aXaYaiTa TaTParMa( )) 16 ))

jñnena tu tad ajñnaˆ
yeˆ nitam tmanaƒ
tem ditya-vaj jñnaˆ
prakayati tat param
jñnena — door kennis; tu — maar; tat — dat; ajñnam — onwetendheid; yem — van wie; nitam — is vernietigd; tmanaƒ — van het levend wezen; tem — hun; ditya-vat — zoals de opgaande zon; jñnam
— kennis; prakayati — onthult; tat param — KŠa-bewustzijn.
Maar wanneer iemand verlicht wordt met de kennis waardoor onwetendheid vernietigd wordt, dan onthult zijn kennis alles zoals
de zon overdag alles verlicht.

Commentaar: Zij die KŠa vergeten zijn, zijn beslist verward, maar zij
die KŠa-bewust zijn, zijn dat niet in het minst. In de Bhagavad-g…t staat:
sarvaˆ jñna-plavena (4.36), jñngniƒ sarva-karmŠi (4.37) en na hi
jñnena sadam (4.38). Kennis wordt altijd ten zeerste gerespecteerd.
Maar wat is die kennis? Men krijgt perfecte kennis wanneer men zich overgeeft aan KŠa of zoals in Bhagavad-g…t 7.19 gezegd wordt: bah™nˆ
janmanm ante jñnavn mˆ prapadyate. Wanneer iemand die volmaakt is in kennis zich na vele, vele levens aan KŠa overgeeft of KŠabewust wordt, dan wordt alles aan hem geopenbaard zoals tijdens de dag
alles geopenbaard wordt door de zon.
Het levend wezen is op zoveel manieren verward. Wanneer het bijvoorbeeld botweg denkt dat het zelf God is, dan komt het terecht in de
laatste valstrik van onwetendheid. Als het levend wezen God is, hoe kan
het dan verward raken door onwetendheid? Kan God in de war raken
door onwetendheid? Als dat zo zou zijn, dan zou onwetendheid of Satan
groter zijn dan God. Werkelijke kennis kan men van een volmaakt KŠa-
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bewust persoon krijgen. Men moet daarom zo’n bonafide spiritueel leraar
proberen te vinden en onder zijn leiding leren wat KŠa-bewustzijn is,
omdat KŠa-bewustzijn beslist alle onwetendheid zal verdrijven zoals de
zon de duisternis verdrijft.
Zelfs al is iemand ervan doordrongen dat hij niet het lichaam is, maar
dat hij eraan ontstegen is, dan nog kan het zo zijn dat hij niet in staat is om
de ziel en de Superziel van elkaar te onderscheiden. Hij kan echter alles
op de juiste manier te weten komen als hij ervoor zorgt zijn toevlucht te
zoeken bij de volmaakte, bonafide KŠa-bewuste spiritueel leraar. Men
kan God en de relatie die men met God heeft alleen begrijpen als men
werkelijk een vertegenwoordiger van God ontmoet. Een vertegenwoordiger van God zal nooit beweren dat hij God is, hoewel hem hetzelfde
respect wordt betuigd dat normaliter aan God betuigd wordt, omdat hij
kennis heeft over God. Men moet een onderscheid leren maken tussen
God en het levend wezen. Heer ®r… KŠa stelt daarom in het tweede
hoofdstuk (2.12) dat ieder levend wezen een individu is en dat de Heer
ook een individu is. In het verleden waren ze allemaal individuen, in het
heden zijn ze individuen en in de toekomst zullen ze individuen blijven,
zelfs na hun bevrijding. Tijdens de nacht, in het donker, lijkt alles voor ons
één te zijn, maar tijdens de dag, wanneer de zon op is, zien we de ware
identiteit van alles. Het besef dat men in het spirituele leven zijn individuele identiteit behoudt is werkelijke kennis.

tekst 17
Tad(buÖYaSTadaTMaaNaSTaiàïaSTaTParaYa<aa"
GaC^NTYaPauNarav*ita& jaNaiNaDaURTak-LMaza" )) 17 ))

tad-buddhayas tad-tmnas
tan-ni˜hs tat-paryaŠƒ
gacchanty apunar-vttiˆ
jñna-nirdh™ta-kalmaƒ
tat-buddhayaƒ — degenen van wie de intelligentie altijd geconcentreerd
is op de Allerhoogste; tat-tmnaƒ — zij die altijd mediteren op de Allerhoogste; tat-ni˜hƒ — zij die hun geloof alleen op de Allerhoogste
richten; tat-paryaŠƒ — die volledig hun toevlucht bij Hem hebben gezocht; gacchanti — gaan; apunaƒ-vttim — naar bevrijding; jñna —
door kennis; nirdh™ta — gezuiverd; kalmaƒ — twijfels.
Wanneer iemands intelligentie, geest en geloof allemaal geconcentreerd zijn op de Allerhoogste en hij alleen daar zijn toevlucht
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zoekt, dan wordt hij door volkomen kennis volledig gezuiverd van
misvattingen en gaat hij zonder omwegen verder op het pad van
bevrijding.

Commentaar: De Allerhoogste Transcendentale Waarheid is Heer KŠa.
Dat KŠa de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is, staat centraal in de
hele Bhagavad-g…t; dat is het oordeel van de hele vedische literatuur.
Para-tattva betekent ‘de Allerhoogste Werkelijkheid’ en wordt door degenen die het Absolute kennen Brahman, Paramtm en Bhagavn genoemd.
Bhagavn, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, is het hoogste aspect
van het Absolute. Er bestaat niets hogers. De Heer zegt: mattaƒ parataraˆ
nnyat kiñcid asti dhanañjaya. Het onpersoonlijk Brahman is ook gegrondvest op KŠa: brahmaŠo hi prati˜ham. KŠa is daarom in alle
opzichten de Allerhoogste Werkelijkheid. Iemand van wie de geest, de
intelligentie, het geloof en de toevlucht geconcentreerd zijn in KŠa, of
met andere woorden, die volledig KŠa-bewust is, is zonder meer gezuiverd van alle twijfels en heeft perfecte kennis over alles wat betreft het
transcendentale. Een KŠa-bewust persoon heeft een diepgaand begrip
van het feit dat er in KŠa dualiteit (tegelijkertijd identiteit en individualiteit) bestaat, en toegerust met zulke transcendentale kennis, kan iemand
voortdurend vooruitgang maken op het pad van bevrijding.

tekst 18
ivÛaivNaYaSaMPaàe b]aø<ae Gaiv hiSTaiNa )
XauiNa cEv ìPaake- c Pai<@Taa" SaMadiXaRNa" )) 18 ))

vidy-vinaya-sampanne
brhmaŠe gavi hastini
uni caiva va-pke ca
paŠitƒ sama-darinaƒ
vidy — met geleerdheid; vinaya — en eerbiedwaardige; sampanne —
volledig toegerust; brhmaŠe — in de brhmaŠa; gavi — in de koe;
hastini — in de olifant; uni — in de hond; ca — en; eva — zeker; vapke — in de hondeneter (de paria); ca — respectievelijk; paŠitƒ — zij
die wijs zijn; sama-darinaƒ — die als gelijk beschouwen.
Omdat ze werkelijke kennis hebben, beschouwen de nederige
wijzen een geleerde, eerbiedwaardige brhmaŠa, een koe, een olifant, een hond en een hondeneter [paria] als gelijk.
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Commentaar: Een KŠa-bewust persoon maakt geen enkel onderscheid
tussen soorten of kasten. De brhmaŠa en de paria mogen dan vanuit
sociaal oogpunt verschillend zijn of een hond, een koe en een olifant mogen vanuit het oogpunt van de soorten bekeken verschillend zijn, maar
deze lichamelijke verschillen zijn betekenisloos vanuit het oogpunt van
een geleerde transcendentalist. Dit komt door de relatie die deze levende
wezens hebben met de Allerhoogste, want de Allerhoogste Heer als Zijn
volkomen deelaspect Paramtm is aanwezig in ieders hart. Een dergelijk
begrip van het Allerhoogste is werkelijke kennis. Wat betreft de lichamen
in verschillende kasten of in verschillende soorten: de Heer is even vriendelijk voor hen allemaal, omdat Hij ieder levend wezen als een vriend
behandelt maar daarbij de Paramtm blijft, ondanks de omstandigheden
waarin de levende wezens zich bevinden.
Als Paramtm is de Heer zowel in de paria als in de brhmaŠa aanwezig, hoewel het lichaam van de brhmaŠa en dat van de paria niet
hetzelfde zijn. De lichamen zijn materiële producten van de verschillende
hoedanigheden van de materiële natuur, maar de ziel en de Superziel
in het lichaam zijn van eenzelfde spirituele kwaliteit. Toch maakt de
overeenkomst in kwaliteit van de ziel en de Superziel hen niet gelijk in
kwantiteit, omdat de individuele ziel enkel aanwezig is in één bepaald
lichaam, terwijl de Paramtm aanwezig is in ieder lichaam. Een KŠabewust persoon heeft hierover volledige kennis en is daarom werkelijk
geleerd en beschouwt iedereen als gelijk.
De eigenschappen die de ziel en de Superziel gemeenschappelijk hebben, zijn dat ze beide bewust, eeuwig en vol geluk zijn. Maar het verschil
is dat de individuele ziel bewust is binnen de beperkte invloedssfeer van
haar eigen lichaam, terwijl de Superziel Zich bewust is van alle lichamen.
De Superziel is zonder enig onderscheid in alle lichamen aanwezig.

tekst 19
whEv TaEiJaRTa" SaGaaeR Yaeza& SaaMYae iSQaTa& MaNa" )
iNadaeRz& ih SaMa& b]ø TaSMaad(b]øi<a Tae iSQaTaa" )) 19 ))

ihaiva tair jitaƒ sargo
yeˆ smye sthitaˆ manaƒ
nirdoaˆ hi samaˆ brahma
tasmd brahmaŠi te sthitƒ
iha — in dit leven; eva — zeker; taiƒ — door hen; jitaƒ — overwonnen;
sargaƒ — geboorte en dood; yem — van wie; smye — in gelijkmoedig
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heid; sthitam — bevinden; manaƒ — geest; nirdoam — onberispelijk; hi
— zeker; samam — gelijk; brahma — zoals de Allerhoogste; tasmt —
daarom; brahmaŠi — in de Allerhoogste; te — zij; sthitƒ — bevinden
zich.
Degenen met een geest gegrond in onverstoorbaarheid en gelijkmoedigheid hebben de toestanden van geboorte en dood al
overwonnen. Ze zijn zo onberispelijk als Brahman en bevinden
zich daarom al in Brahman.

Commentaar: De gelijkmoedigheid van geest die hierboven beschreven
wordt, is het teken van zelfrealisatie. Zij die deze toestand werkelijk bereikt hebben, moeten worden beschouwd als personen die de materiële
conditioneringen overwonnen hebben en dan in het bijzonder geboorte
en dood. Zolang iemand zich identificeert met het lichaam, wordt hij als
een geconditioneerde ziel beschouwd, maar zodra hij is verheven tot het
niveau van gelijkmoedigheid door het realiseren van het zelf, is hij bevrijd
van het geconditioneerde leven. Met andere woorden, hij zal niet langer
worden gedwongen om in de materiële wereld geboren te worden, maar
kan na zijn dood binnengaan in de spirituele hemel.
De Heer is onberispelijk omdat Hij vrij is van aantrekking en haat.
Wanneer een levend wezen op dezelfde manier vrij is van aantrekking en
haat, wordt het ook onberispelijk en is het gekwalificeerd om binnen te
gaan in de spirituele hemel. Zulke personen moeten al als bevrijd worden
beschouwd en hun eigenschappen worden hierna beschreven.

tekst 20
Na Pa[ôZYaeiTPa[Ya& Pa[aPYa NaaeiÜJaeTPa[aPYa caiPa[YaMa( )
iSQarbuiÖrSaMMaU!ae b]øivd(b]øi<a iSQaTa" )) 20 ))

na prahyet priyaˆ prpya
nodvijet prpya cpriyam
sthira-buddhir asamm™ho
brahma-vid brahmaŠi sthitaƒ
na — nooit; prahyet — verheugt; priyam — het aangename; prpya —
krijgend; na — niet; udvijet — onrustig wordt; prpya — krijgend; ca —
ook; apriyam — het onaangename; sthira-buddhiƒ — onwankelbare intelligentie; asamm™haƒ — onverward; brahma-vit — iemand die de Allerhoogste volmaakt kent; brahmaŠi — in het transcendente; sthitaƒ —
bevindt zich.
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Wie zich niet verheugt wanneer hem iets plezierigs overkomt of
klaagt wanneer hij iets onplezierigs krijgt, wie over een onwankelbare intelligentie beschikt, niet verward is en de wetenschap van
God kent, bevindt zich al op het transcendentale vlak.

Commentaar: In dit vers worden de eigenschappen van een zelfgerealiseerd persoon beschreven. De eerste eigenschap is dat hij niet verward
is door misidentificatie van het lichaam met het werkelijke zelf. Hij weet
heel goed dat hij niet het lichaam is, maar een integrerend deeltje van de
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Daarom raakt hij niet verheugd wanneer hij iets krijgt en klaagt evenmin wanneer hij iets verliest met betrekking
tot het lichaam. Deze evenwichtigheid van geest wordt sthira-buddhi genoemd of onwankelbare intelligentie. Hij verkeert daarom nooit in illusie
door het grofstoffelijke lichaam voor de ziel aan te zien en evenmin ziet
hij het lichaam als iets blijvends of ontkent hij het bestaan van de ziel.
Deze kennis verheft hem tot de positie waarin hij de kennis over de
Absolute Waarheid volkomen begrijpt, namelijk de kennis over Brahman,
Paramtm en Bhagavn. Op die manier begrijpt hij zijn wezenlijke positie
heel goed, zonder tevergeefs te proberen in alle opzichten één te worden
met de Allerhoogste. Dit wordt Brahman-realisatie genoemd of zelfrealisatie. Zo’n evenwichtig bewustzijn wordt KŠa-bewustzijn genoemd.

tekst 21
baùSPaXaeRZvSa¢-aTMaa ivNdTYaaTMaiNa YaTSau%Ma( )
Sa b]øYaaeGaYau¢-aTMaa Sau%Ma+aYaMaénuTae )) 21 ))

bhya-sparev asakttm
vindaty tmani yat sukham
sa brahma-yoga-yukttm
sukham akayam anute
bhya-spareu — in extern zinnelijk genot; asakta-tm — iemand die
niet gehecht is; vindati — geniet; tmani — in het zelf; yat — dat wat;
sukham — geluk; saƒ — hij; brahma-yoga — door concentratie op Brahman; yukta-tm — zelfgerealiseerd; sukham — geluk; akayam — onbegrensd; anute — geniet.
Zo’n bevrijd persoon voelt zich niet aangetrokken tot materieel genot voor de zintuigen, maar blijft altijd in diepe meditatie en ervaart
innerlijk geluk. Op deze manier geniet de zelfgerealiseerde persoon
oneindige vreugde, omdat hij op de Allerhoogste mediteert.
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Commentaar: ®r… Ymuncrya, een groot toegewijde van KŠa zei het
volgende:
yad-avadhi mama cetaƒ kŠa-pdravinde
nava-nava-rasa-dhmany udyataˆ rantum s…t
tad-avadhi bata nr…-sa‰game smaryamne
bhavati mukha-vikraƒ su˜hu ni˜h…vanaˆ ca
‘Sinds ik transcendentale liefdedienst aan KŠa verricht, vind ik altijd weer
nieuw plezier in Hem, maar wanneer ik ook maar aan seksueel genot denk,
vertrekt mijn gezicht van afkeer en spuug ik bij de gedachte alleen al.’
Iemand in brahma-yoga, KŠa-bewustzijn, wordt zo in beslag genomen
door zijn liefdedienst aan de Heer, dat hij zijn smaak voor materieel zinnelijk genot volledig verliest. Het hoogste genot in de materiële wereld
is seksueel genot. De hele wereld wordt erdoor geregeerd en een materialist kan absoluut niet werken zonder deze motivatie. Maar iemand die
bezig is met KŠa-bewustzijn, kan met een grotere inzet werken zonder
seksueel genot, dat hij vermijdt. Dat is de test in spirituele bewustwording.
Spirituele bewustwording en seksueel genot gaan slecht samen. Omdat
een KŠa-bewust persoon een bevrijde ziel is, voelt hij zich niet aangetrokken tot welk type zinnelijk genot dan ook.

tekst 22
Yae ih Sa&SPaXaRJaa >aaeGaa du"%YaaeNaYa Wv Tae )
AaÛNTavNTa" k-aENTaeYa Na Taezu rMaTae buDa" )) 22 ))

ye hi saˆspara-j bhog
duƒkha-yonaya eva te
dy-antavantaƒ kaunteya
na teu ramate budhaƒ
ye — die; hi — zeker; saˆspara-jƒ — door contact met de materiële
zintuigen; bhogƒ — genietingen; duƒkha — ellende; yonayaƒ — bronnen van; eva — zeker; te — ze zijn; di — begin; anta — einde; vantaƒ
— onderhevig aan; kaunteya — o zoon van Kunt…; na — nooit; teu —
daarin; ramate — schept behagen; budhaƒ — de intelligente persoon.
Al het plezier dat voortkomt uit het contact van de materiële zintuigen met de zinsobjecten is een bron van ellende en een intelligent
persoon houdt zich er niet mee bezig. O zoon van Kunt…, zulk genot
heeft een begin en een einde en daarom beleeft de wijze er geen
plezier aan.
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Commentaar: Materieel zinnelijk genot is het gevolg van het contact
tussen de materiële zintuigen en hun objecten. Zulke ervaringen zijn allemaal tijdelijk, omdat het lichaam zelf tijdelijk is. Een bevrijde ziel heeft
geen interesse voor al wat tijdelijk is. Hoe zou een bevrijde ziel kunnen
toegeven aan vals plezier als hij het geluk van transcendentaal plezier
kent? In de Padma PurŠa wordt gezegd:
ramante yogino ’nante
satynande cid-tmani
iti rma-padensau
paraˆ brahmbhidh…yate
‘De mystici beleven onbeperkt, transcendentaal geluk aan de Absolute
Waarheid en daarom staat de Allerhoogste Absolute Waarheid, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, ook bekend als Rma.’
En in het ®r…mad-Bhgavatam (5.5.1) wordt gezegd:
nyaˆ deho deha-bhjˆ n-loke
ka˜n kmn arhate vi-bhujˆ ye
tapo divyaˆ putrak yena sattvaˆ
uddhyed yasmd brahma-saukhyaˆ tv anantam
‘Mijn beste zonen, er is geen reden om in deze menselijke levensvorm hard
te werken voor zinnelijk genot; zulke gelukservaringen zijn er voor dreketers [zwijnen]. Het is beter om in dit leven ascese te beoefenen, waardoor
je bestaan gezuiverd wordt; het resultaat daarvan is dat je onbeperkt transcendentaal geluk zult ervaren.’
Ware yog…’s of geleerde transcendentalisten raken daarom niet aangetrokken tot zinnelijk genot, dat het materiële bestaan verlengt. Hoe meer
iemand verslaafd is aan materieel plezier, des te meer hij verstrikt raakt in
materiële ellende.

tekst 23
Xa¥-aeTaqhEv Ya" Saae!u& Pa[aKXarqrivMaae+a<aaTa( )
k-aMa§-aeDaaeÙv& veGa& Sa Yau¢-" Sa Sau%q Nar" )) 23 ))

aknot…haiva yaƒ sohuˆ
prk ar…ra-vimokaŠt
kma-krodhodbhavaˆ vegaˆ
sa yuktaƒ sa sukh… naraƒ
aknoti — is in staat; iha eva — in het huidige lichaam; yaƒ — iemand
die; sohum — tolereren; prk — voor; ar…ra — het lichaam; vimokaŠt
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— het opgeven van; kma — verlangen; krodha — en woede; udbhavam
— ontstaan uit; vegam — drang; saƒ — hij; yuktaƒ — in een toestand van
diepe meditatie; saƒ — hij; sukh… — gelukkig; naraƒ — mens.
Wanneer iemand, voordat hij zijn huidige lichaam opgeeft, in staat
is de drangen van de materiële zintuigen te weerstaan en de sterke
invloed van verlangen en woede weet te beheersen, dan bevindt
hij zich in de juiste positie en is hij gelukkig in deze wereld.

Commentaar: Wanneer iemand vastberaden vooruitgang wil maken op
het pad van zelfrealisatie, dan moet hij de drangen van de materiële zintuigen proberen te beheersen. Er bestaan verschillende drangen, bijvoorbeeld: de drang van het spreken, van woede, van de geest, van de maag,
van de geslachtsdelen en van de tong. Wie in staat is de drangen van al
deze verschillende zintuigen en de geest te beheersen, wordt een svm…
of een gosvm… genoemd. Zulke gosvm…’s leiden een strikt en beheerst
leven en negeren de drangen van de zintuigen volkomen.
Als materiële verlangens niet bevredigd worden, wekken ze woede
op en zo raken de geest, de ogen en de borst in beroering. Men moet
deze verlangens daarom proberen te beheersen voordat men het huidige
lichaam opgeeft. Van iemand die hiertoe in staat is, is duidelijk dat hij
zelfgerealiseerd is en in die staat van zelfrealisatie is hij gelukkig. Het is
de plicht van de transcendentalist om verlangen en woede met grote inspanning te beheersen.

tekst 24
Yaae_NTa"Sau%ae_NTararaMaSTaQaaNTaJYaaeRiTarev Ya" )
Sa YaaeGaq b]øiNavaR<a& b]ø>aUTaae_iDaGaC^iTa )) 24 ))

yo ’ntaƒ-sukho ’ntar-rmas
tathntar-jyotir eva yaƒ
sa yog… brahma-nirvŠaˆ
brahma-bh™to ’dhigacchati
yaƒ — iemand die; antaƒ-sukhaƒ — innerlijk gelukkig; antaƒ-rmaƒ  —
innerlijk actief genietend; tath — en ook; antaƒ-jyotiƒ — naar binnen
gericht; eva — zeker; yaƒ — wie dan ook; saƒ — hij; yog… — een mysticus;
brahma-nirvŠam — bevrijding in het Allerhoogste; brahma-bh™taƒ —
zelfgerealiseerd zijn; adhigacchati — bereikt.
Wie innerlijk gelukkig en actief is, wie vreugde ervaart in zichzelf
en een innerlijk doel heeft, is werkelijk de volmaakte mysticus. Hij
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vindt bevrijding in de Allerhoogste en uiteindelijk bereikt hij de
Allerhoogste.

Commentaar: Als iemand niet in staat is in zichzelf geluk te ervaren, hoe
zal hij de externe bezigheden voor het krijgen van oppervlakkig geluk
dan kunnen opgeven? Een bevrijd persoon heeft werkelijke gelukservaringen. Hij kan daarom overal neerzitten en van binnenin de activiteiten van
het leven ervaren. Zo’n bevrijd persoon verlangt niet langer naar extern,
materieel geluk. Deze toestand wordt brahma-bh™ta genoemd en wanneer iemand die toestand bereikt, kan hij er zeker van zijn dat hij terug zal
gaan naar God, terug naar huis.

tekst 25
l/>aNTae b]øiNavaR<aMa*zYa" +aq<ak-LMaza" )
i^àÜEDaa YaTaaTMaaNa" SavR>aUTaihTae rTaa" )) 25 ))

labhante brahma-nirvŠam
ayaƒ k…Ša-kalmaƒ
chinna-dvaidh yattmnaƒ
sarva-bh™ta-hite ratƒ
labhante — bereiken; brahma-nirvŠam — bevrijding in de Allerhoogste; ayaƒ — zij die innerlijk actief zijn; k…Ša-kalmaƒ — die vrij zijn
van alle zonden; chinna — afgesneden hebbend; dvaidhƒ — dualiteit;
yata-tmnaƒ — bezig met zelfrealisatie; sarva-bh™ta — voor alle levende wezens; hite — welzijnswerk; ratƒ — gewijd aan.
Wie ontstegen is aan de verdeeldheid die voortkomt uit twijfels,
wiens geest onder bedwang is, wie zich altijd inzet voor het welzijn
van alle levende wezens en vrij is van alle zonden, raakt bevrijd
en bereikt de Allerhoogste.

Commentaar: Alleen van een volledig KŠa-bewust persoon kan gezegd worden dat hij bezig is met welzijnswerk voor alle levende wezens.
Wanneer iemand werkelijk begrijpt dat KŠa de bron is van alles, zal hij,
wanneer hij met zo’n mentaliteit handelt, actief zijn voor iedereen. Het
leed van de mensheid wordt veroorzaakt door het feit dat ze vergeten is
dat KŠa de allerhoogste genieter, de allerhoogste eigenaar en de allerhoogste vriend is. Activiteiten waardoor dit bewustzijn in de hele menselijke samenleving wordt opgewekt, zijn daarom het hoogste welzijnswerk.
Men kan niet met zulk eersteklas welzijnswerk bezig zijn, als men niet

298 / Bhagavad-gŸTĀ zoals ze is
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bevrijd is en de Allerhoogste heeft bereikt. Een KŠa-bewust persoon
heeft geen twijfels over de suprematie van KŠa. Hij heeft geen twijfels,
omdat hij volledig vrij is van alle zonden. Dit is de toestand van goddelijke
liefde.
Wie alleen maar zorg draagt voor het lichamelijk welzijn van de menselijke samenleving, kan niet werkelijk iemand helpen. Een tijdelijke verlichting van ellende voor het externe lichaam en de geest is niet genoeg.
De werkelijke oorzaak van iemands moeilijkheden in de harde strijd om
het bestaan moet worden gezocht in het feit dat hij zijn relatie met de
Allerhoogste Heer vergeet. Wanneer iemand zich volledig bewust is van
zijn relatie met KŠa, is hij werkelijk een bevrijd persoon, ook al bevindt
hij zich nog in het materiële tabernakel.

tekst 26
k-aMa§-aeDaivMau¢-aNaa& YaTaqNaa& YaTaceTaSaaMa( )
Ai>aTaae b]øiNavaR<a& vTaRTae ividTaaTMaNaaMa( )) 26 ))

kma-krodha-vimuktnˆ
yat…nˆ yata-cetasm
abhito brahma-nirvŠaˆ
vartate vidittmanm
kma — van verlangens; krodha — en woede; vimuktnm — van
hen die bevrijd zijn; yat…nm — van de heilige personen; yata-cetasm
— die hun geest volledig beheersen;  abhitaƒ — verzekerd in de nabije
toekomst; brahma-nirvŠam — bevrijding in de Allerhoogste; vartate
— is er; vidita-tmanm — van hen die zelfgerealiseerd zijn.
Wie vrij is van woede en van alle materiële verlangens, wie zelfgerealiseerd en zelfgedisciplineerd is en voortdurend streeft naar
volmaaktheid, is verzekerd van bevrijding in de Allerhoogste in de
zeer nabije toekomst.

Commentaar: Van heilige personen die voortdurend naar verlossing streven is degene die KŠa-bewust is de beste van allemaal. Het Bhgavatam
(4.22.39) bevestigt dit als volgt:
yat-pda-pa‰kaja-pala-vilsa-bhakty
karmayaˆ grathitam udgrathayanti santaƒ
tadvan na rikta-matayo yatayo ’pi ruddhasroto-gaŠs tam araŠaˆ bhaja vsudevam
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‘Probeer door devotionele dienst enkel Vsudeva, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, te vereren. Zelfs grote wijzen zijn niet in staat om de
drangen van de zintuigen op zo’n doeltreffende manier te beheersen als
zij die transcendentaal geluk ervaren tijdens het dienen van de lotusvoeten van de Heer, wat het diepgewortelde verlangen naar resultaatgerichte
activiteiten uitroeit.’
Het verlangen om van de resultaten van resultaatgerichte activiteiten te genieten is zo diepgeworteld in de geconditioneerde ziel, dat het
zelfs voor de wijzen heel moeilijk is om zulke verlangens te beheersen,
ondanks grote inspanningen. Maar een toegewijde van de Heer die voortdurend bezig is met devotionele dienst in KŠa-bewustzijn en volkomen
zelfgerealiseerd is, bereikt heel snel bevrijding in de Allerhoogste. Dankzij
zijn complete kennis in zelfrealisatie, blijft hij altijd in een toestand van
diepe meditatie. Om een voorbeeld te geven:
darana-dhyna-saˆsparair
matsya-k™rma-viha‰gamƒ
svny apatyni puŠanti
tathham api padma-ja
‘Alleen door te kijken, door meditatie en door aanraking zorgen de vis, de
schildpad en de vogel voor hun jongen. Zo ook Ik, o Padmaja!’
De vis laat haar jongen opgroeien door eenvoudig naar hen te kijken.
De schildpad laat haar jongen eenvoudig door meditatie opgroeien. De
eieren van de schildpad worden op het land gelegd en de schildpad mediteert op de eieren terwijl ze in het water is. Op dezelfde manier kan een
toegewijde van KŠa zichzelf tot de woning van de Heer verheffen, hoewel hij er ver van verwijderd is, door eenvoudig voortdurend aan Hem te
denken door middel van KŠa-bewuste activiteiten. Hij voelt de materiële
pijn en ellende niet. Die levenstoestand wordt brahma-nirvŠa genoemd
of de afwezigheid van materiële ellende door voortdurend verdiept te zijn
in de Allerhoogste.

tekst 27-28
SPaXaaRNk*-Tva bihbaRùa&ê+auêEvaNTare >a]uvae" )
Pa[a<aaPaaNaaE SaMaaE k*-Tva NaaSaa>YaNTarcair<aaE )) 27 ))
YaTaeiNd]YaMaNaaebuiÖMauRiNaMaaeR+aParaYa<a" )
ivGaTaeC^a>aYa§-aeDaae Ya" Sada Mau¢- Wv Sa" )) 28 ))

sparn ktv bahir bhyˆ
caku caivntare bhruvoƒ
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prŠpnau samau ktv
nsbhyantara-criŠau
yatendriya-mano-buddhir
munir moka-paryaŠaƒ
vigatecch-bhaya-krodho
yaƒ sad mukta eva saƒ
sparn — zinsobjecten, zoals geluid; ktv — houdend; bahiƒ — externe; bhyn — onnodige; cakuƒ — ogen; ca — ook; eva — zeker; antare
— tussen; bhruvoƒ — de wenkbrauwen; prŠa-apnau — omhoog- en
omlaagbewegende lucht; samau — in stilstand; ktv — houdend; nsaabhyantara — in de neusgaten; criŠau — blazend; yata — beheerst; indriya —  zintuigen; manaƒ — geest; buddhiƒ — intelligentie; muniƒ —
de transcendentalist; moka — voor bevrijding; paryaŠaƒ — daartoe bestemd; vigata — opgegeven hebbend; icch — begeerte; bhaya — angst;
krodhaƒ — woede; yaƒ — iemand die; sad — altijd; muktaƒ — bevrijd;
eva — zeker; saƒ — hij is.
Door zich voor externe zinsobjecten af te sluiten, zijn ogen en blik
op het punt tussen de twee wenkbrauwen gericht te houden en de
in- en uitademing stil te houden in zijn neusgaten en zo zijn geest,
zintuigen en intelligentie te beheersen, raakt de transcendentalist
die naar bevrijding streeft, verlost van verlangen, angst en woede.
Wie altijd in deze toestand verkeert, is zeker bevrijd.

Commentaar: Door KŠa-bewust te handelen kan iemand onmiddellijk
zijn spirituele identiteit begrijpen en vervolgens kan hij de Allerhoogste
Heer door devotionele dienst begrijpen. Wanneer iemand op de juiste
manier functioneert in devotionele dienst, komt hij tot het transcendentale
niveau en is hij gekwalificeerd om de aanwezigheid van de Heer te ervaren
in elke activiteit die hij doet. Deze bijzondere situatie wordt bevrijding in
de Allerhoogste genoemd.
Na de bovenstaande principes van bevrijding in de Allerhoogste te
hebben uitgelegd, geeft de Heer Arjuna instructies hoe hij tot dat niveau
kan komen door mystiek of door de yoga te beoefenen die bekendstaat
als a˜‰ga-yoga en die onderverdeeld is in de acht stadia van yama, niyama, sana, prŠyma, pratyhra, dhraŠ, dhyna en samdhi.
In het zesde hoofdstuk wordt het onderwerp van yoga nauwkeurig beschreven, maar hier, aan het eind van het vijfde hoofdstuk, wordt alleen
een inleidende uitleg gegeven. In yoga moet men door het proces van
pratyhra de zinsobjecten zoals geluid, aanraking, vorm, smaak en geur
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uitdrijven en daarna met halfgesloten oogleden de blik tussen de twee
wenkbrauwen of op het puntje van de neus concentreren. Het heeft niet
veel nut om de ogen helemaal te sluiten, omdat de kans dan groot is dat
men in slaap valt. Het heeft ook geen zin de ogen helemaal te openen,
omdat dan het gevaar bestaat dat men aangetrokken wordt door de zinsobjecten. De beweging van de ademhaling wordt binnen de neusgaten
in bedwang gehouden door de opgaande en de neergaande luchtstroom
te neutraliseren. Door deze yoga te beoefenen zal iemand in staat zijn
controle te krijgen over de zintuigen, zich te weerhouden van zinsobjecten en zich op die manier voor te bereiden op de bevrijding in de Allerhoogste.
Deze yogamethode zal iemand helpen om vrij te komen van allerlei
angsten en woede om daardoor, in de transcendentale situatie, de aanwezigheid van de Superziel te ervaren. Maar eigenlijk is KŠa-bewustzijn de
eenvoudigste methode om de principes van yoga uit te voeren. Dit zal in
het volgende hoofdstuk grondig worden uitgelegd. Door altijd met devotionele dienst bezig te zijn, loopt een KŠa-bewust persoon niet het risico
dat zijn zintuigen zich verliezen in een andere bezigheid. Dit is een betere
manier om de zintuigen te beheersen dan a˜‰ga-yoga.

tekst 29
>aae¢-ar& YajTaPaSaa& SavRl/aek-MaheìrMa( )
Sauôd& SavR>aUTaaNaa& jaTva Maa& XaaiNTaMa*C^iTa )) 29 ))

bhoktraˆ yajña-tapasˆ
sarva-loka-mahevaram
suhdaˆ sarva-bh™tnˆ
jñtv mˆ ntim cchati
bhoktram — de genieter; yajña — van offers; tapasm — en van boetedoeningen en ascese; sarva-loka — van alle planeten en hun halfgoden;
maha-…varam — de Allerhoogste Heer; su-hdam — de weldoener; sarva — van alle; bh™tnm — de levende wezens; jñtv — dit wetend;
mm — Mij (Heer KŠa); ntim — verlichting van materiële ellende;
cchati — men bereikt.
Wie zich volledig van Mij bewust is en Me kent als de uiteindelijke
genieter van alle offers en ascese, als de Allerhoogste Heer van
alle planeten en halfgoden en als de weldoener en vriend van alle
levende wezens, bereikt vrede en verlichting van alle materiële
ellende.

302 / Bhagavad-gŸTĀ zoals ze is
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Commentaar: De geconditioneerde zielen, die in de greep van de illusionerende energie zijn, verlangen allemaal sterk naar vrede in de materiële
wereld, maar ze kennen de formule voor vrede niet die in dit vers van
de Bhagavad-g…t wordt uitgelegd. De beste vredesformule is deze: Heer
KŠa is de genieter van alle menselijke activiteiten. De mens zou alles
moeten offeren in de transcendentale dienst aan de Heer, omdat Hij de
eigenaar van alle planeten is en van de halfgoden die daarop aanwezig
zijn. Niemand is groter dan Hij. Hij is groter dan de grootsten onder de
halfgoden, namelijk Heer ®iva en Heer Brahm. In de veda’s (®vetvatara
Upaniad 6.7) wordt de Allerhoogste Heer beschreven als tam …varŠˆ
paramaˆ mahevaraˆ. In de ban van illusie proberen de levende wezens
de baas te spelen over alles wat zich binnen hun bereik bevindt, maar in
werkelijkheid worden ze bestuurd door de materiële energie van de Heer.
De Heer is de meester van de materiële natuur en de geconditioneerde
zielen zijn onderworpen aan haar strenge regels. Als deze naakte feiten
niet begrepen worden, is vrede in de wereld onmogelijk, zowel op individueel als op collectief niveau. KŠa-bewustzijn betekent het volgende:
Heer KŠa is de allerhoogste bestuurder en alle levende wezens, inclusief
de grote halfgoden, zijn ondergeschikt aan Hem. Er kan alleen volmaakte
vrede zijn in volledig KŠa-bewustzijn.
Dit vijfde hoofdstuk is een praktische uitleg van het KŠa-bewustzijn, dat algemeen bekendstaat als karma-yoga. De theoretische, speculatieve vraag hoe karma-yoga bevrijding kan geven, is hier beantwoord.
Handelen in KŠa-bewustzijn betekent handelen in het volledige besef
dat de Heer de bestuurder is. Zulke activiteiten zijn niet-verschillend van
transcendentale kennis. Direct KŠa-bewustzijn is bhakti-yoga, en jñnayoga is een pad dat naar bhakti-yoga leidt. KŠa-bewustzijn betekent activiteiten verrichten in het volledige besef van de relatie die men met de
Allerhoogste Absolute heeft; de perfectie van dit bewustzijn is volledige
kennis van KŠa, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Een zuivere ziel
is de eeuwige dienaar van God als Zijn integrerend deeltje. Door het
verlangen de baas te spelen over my (illusie), komt ze in contact met
my en dat is de oorzaak van al haar lijden. Zolang iemand in contact
staat met materie moet hij activiteiten verrichten voor materiële benodigdheden. Maar het KŠa-bewustzijn brengt iemand tot het spirituele leven,
zelfs al bevindt hij zich in de invloedssfeer van de materiële wereld, want
KŠa-bewustzijn betekent het opwekken van een spiritueel bestaan door
oefening in de materiële wereld.
Hoe gevorderder iemand is, des te meer hij bevrijd is uit de greep van
de materie. De Heer bevoordeelt niemand. Alles hangt af van het praktisch
vervullen van iemands plichten in KŠa-bewustzijn, dat iemand zal helpen
om in alle opzichten zijn zintuigen te beheersen en de invloed van lust
en woede te overwinnen. En iemand die gegrond is in KŠa-bewustzijn
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en de bovengenoemde passies onder controle houdt, blijft feitelijk op het
transcendentale niveau of brahma-nirvŠa. In KŠa-bewustzijn wordt
de achtvoudige mystieke yoga vanzelf beoefend, omdat het uiteindelijke
doel gediend wordt. Er bestaat een geleidelijke methode voor verheffing
door het beoefenen van yama, niyama, sana, prŠyma, pratyhra,
dhraŠ, dhyna en samdhi, maar deze stadia gaan vooraf aan de perfectie die bereikt wordt door devotionele dienst, die de enige manier is
waarop het menselijk wezen vrede kan bereiken en die de hoogste perfectie van het leven is.

Zo eindigen de commentaren van ®r… ®r…mad A.C. Bhaktivedanta Swami
Prabhupda bij het vijfde hoofdstuk van ®r…mad Bhagavad-g…t, getiteld
‘Karma-yoga: Activiteit in KŠa-bewustzijn’.

6
DhyĀna-Yoga

tekst 1
é[q>aGavaNauvac
ANaaié[Ta" k-MaRf-l&/ k-aYa| k-MaR k-raeiTa Ya" )
Sa Sa&NYaaSaq c YaaeGaq c Na iNariGanNaR cai§-Ya" )) 1 ))

r…-bhagavn uvca
anritaƒ karma-phalaˆ
kryaˆ karma karoti yaƒ
sa sannys… ca yog… ca
na niragnir na ckriyaƒ
r…-bhagavn uvca — de Heer zei; anritaƒ — zonder toevlucht te nemen; karma-phalam — van het resultaat van activiteiten; kryam — verplicht; karma — activiteit; karoti — verricht; yaƒ — iemand die; saƒ —
hij; sannys… — in de onthechte levensorde; ca — ook; yog… — mysticus;
ca — ook; na — niet; niƒ — zonder; agniƒ — vuur; na — noch; ca —
ook; akriyaƒ — zonder plicht.
De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: Wie niet gehecht is aan
de vruchten van zijn activiteiten en handelt volgens zijn plicht,
bevindt zich in de onthechte levensorde en is de ware mysticus, maar
niet degene die geen vuur ontsteekt en geen plichten vervult.

Commentaar: In dit hoofdstuk legt de Heer uit dat het systeem van de
achtvoudige yogamethode een middel is om de geest en de zintuigen
te beheersen. Maar voor de mensen in het algemeen is dit systeem zeer
moeilijk te beoefenen, vooral in het Kali-tijdperk. Hoewel in dit hoofdstuk
de achtvoudige yogamethode wordt aanbevolen, benadrukt de Heer dat
de methode van karma-yoga, actie in KŠa-bewustzijn, beter is. Iedereen
werkt in deze wereld om zijn gezin en hun bezittingen te onderhouden.
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Niemand werkt zonder eigenbelang, zonder persoonlijke bevrediging of
die nu strikt voor iemand zelf is of uitgebreid [naar dierbaren].
Het criterium van perfectie is actief zijn in KŠa-bewustzijn, zonder
van de resultaten van die activiteiten te willen genieten. Actief zijn in KŠabewustzijn is de plicht van ieder levend wezen, omdat ieder levend wezen in essentie een integrerend deeltje van de Allerhoogste is. De delen
van het lichaam werken om het hele lichaam tevreden te stellen. De ledematen van het lichaam zijn niet bezig voor hun eigenbelang, maar om het
complete geheel tevreden te stellen. Op dezelfde manier is het levend
wezen dat actief is voor het allerhoogste geheel en niet voor persoonlijke
bevrediging, de perfecte sannys…, de perfecte yog….
Sannys…’s denken soms ten onrechte dat ze bevrijd zijn geraakt van
alle materiële plichten en stoppen daarom met het verrichten van agnihotra yajña’s (vuuroffers), maar eigenlijk denken ze alleen aan hun eigenbelang, omdat het hun doel is één te worden met het onpersoonlijk
Brahman. Zo’n verlangen is verhevener dan welk materieel verlangen dan
ook, maar het is niet vrij van eigenbelang. Ook de mystieke yog… die met
halfgesloten ogen de yogamethode beoefent en alle materiële activiteiten
stopt, verlangt naar een bepaalde voldoening voor zichzelf. Maar iemand
die KŠa-bewust handelt, verricht, zonder eigenbelang, activiteiten die
voldoening schenken aan het geheel. Een KŠa-bewust persoon verlangt
niet naar zijn eigen voldoening. Zijn criterium van succes is de voldoening
van KŠa en daarom is hij de perfecte sannys… of de perfecte yog…. Heer
Caitanya, het hoogste en meest volmaakte toonbeeld van onthechting,
bidt als volgt:
na dhanaˆ na janaˆ na sundar…ˆ
kavitˆ v jagad-…a kmaye
mama janmani janman…vare
bhavatd bhaktir ahaituk… tvayi
‘O almachtige Heer, ik verlang er niet naar om veel geld te vergaren of te
genieten met mooie vrouwen. Ik wil evenmin veel volgelingen. Het enige
wat ik wil, is de grondeloze genade van Uw devotionele dienst, leven na
leven.’

tekst 2
Ya& Sa&NYaaSaiMaiTa Pa[ahuYaaeRGa& Ta& iviÖ Paa<@v )
Na ùSa&NYaSTaSaªLPaae YaaeGaq >aviTa k-êNa )) 2 ))

yaˆ sannysam iti prhur
yogaˆ taˆ viddhi pŠava
na hy asannyasta-sa‰kalpo
yog… bhavati kacana

6.3
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yam — wat; sannysam — onthechting; iti — zo; prhuƒ — ze zeggen; yogam — verbinden met de Allerhoogste; tam — dat; viddhi — je
moet weten; pŠava — o zoon van PŠu; na — nooit; hi — zeker;
asannyasta — zonder op te geven; sa‰kalpaƒ — verlangen naar zinsbevrediging; yog… — een mysticus, een transcendentalist; bhavati — wordt;
kacana — wie dan ook.
O zoon van PŠu, weet dat wat onthechting genoemd wordt, hetzelfde is als yoga of het verbinden van jezelf met de Allerhoogste,
want niemand kan een yog… worden zonder het verlangen naar
zinsbevrediging op te geven.

Commentaar: Werkelijke sannysa-yoga of bhakti betekent dat men zijn
wezenlijke positie als levend wezen moet kennen en in overeenstemming
daarmee moet handelen. Het levend wezen heeft geen afzonderlijke, onafhankelijke identiteit; het is de tussenenergie van de Allerhoogste. Een
levend wezen is geconditioneerd wanneer het verstrikt is door de materiële energie, maar wanneer het KŠa-bewust is of zich bewust is van
de spirituele energie, dan is het in zijn werkelijke en natuurlijke zijnstoestand. Op het moment dat iemand volledige kennis heeft, stopt hij
daarom alle materiële zinsbevrediging; dat wil zeggen, hij onthecht zich
van alle soorten van activiteiten voor zinsbevrediging. Dit is wat de yog…’s
beoefenen door hun zintuigen te weerhouden van materiële gehechtheid.
Maar een KŠa-bewust persoon heeft geen gelegenheid om zijn zintuigen
te betrekken in iets wat niet voor KŠa bedoeld is. Een KŠa-bewust persoon is daarom tegelijkertijd een sannys… en een yog….
In KŠa-bewustzijn wordt het doel van kennis en van het beheersen
van de zintuigen, zoals dat voorgeschreven wordt in de methoden van
jñna en yoga, vanzelf gediend. Als iemand niet in staat is om zijn zelfzuchtige activiteiten op te geven, dan zijn jñna en yoga nutteloos. Het
werkelijke doel van een levend wezen is om alle voldoening voor zichzelf op te geven en bereid te zijn de Allerhoogste tevreden te stellen.
Een KŠa-bewust persoon verlangt niet naar zijn eigen plezier, in welke
vorm dan ook. Hij is altijd bezig voor het plezier van de Allerhoogste. Wie
geen kennis heeft over de Allerhoogste, móet daarom wel bezig zijn voor
zijn eigen voldoening, want niemand kan in een toestand van inactiviteit
blijven. Alle doeleinden worden perfect gediend door het beoefenen van
KŠa-bewustzijn.

tekst 3
Aaåå+aaeMauRNaeYaaeRGa& k-MaR k-ar<aMauCYaTae )
YaaeGaaæ!SYa TaSYaEv XaMa" k-ar<aMauCYaTae )) 3 ))
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rurukor muner yogaˆ
karma kraŠam ucyate
yogr™hasya tasyaiva
amaƒ kraŠam ucyate
rurukoƒ — die nog maar net met yoga begonnen is; muneƒ — van de
wijze; yogam — het achtvoudige yogastelsel; karma — activiteiten; k
raŠam — de methode; ucyate — wordt gezegd; yoga — achtvoudige
yoga; r™hasya — van iemand die bereikt heeft; tasya — zijn; eva — zeker; amaƒ — beëindigen van alle materiële activiteiten; kraŠam — de
methode; ucyate — wordt gezegd.
Voor de beginner in het achtvoudige yogastelsel is werk de methode, maar voor wie al gevorderd is, is het beëindigen van alle
materiële activiteiten de methode.

Commentaar: De methode waarbij iemand zich met de Allerhoogste
verbindt wordt ‘yoga’ genoemd. Ze kan vergeleken worden met een ladder om de allerhoogste spirituele bewustwording te bereiken. Deze ladder
begint vanaf de laagste materiële toestand van het levend wezen en verheft
zich tot perfecte zelfrealisatie in een zuiver spiritueel leven. Naargelang de
diverse niveaus hebben de verschillende delen van de ladder verschillende
benamingen. Maar de hele ladder wordt ‘yoga’ genoemd en kan in drie
delen worden onderverdeeld: jñna-yoga, dhyna-yoga en bhakti-yoga.
Het begin van de ladder wordt het stadium van yogruruku genoemd en
de hoogste sport wordt yogr™ha genoemd.
De pogingen die in het begin van de achtvoudige yogamethode ondernomen worden om in meditatie te komen door een gereguleerd leven
te leiden en door verschillende zithoudingen te beoefenen (die min of
meer lichamelijke oefeningen zijn), worden als resultaatgerichte, materiële
activiteiten beschouwd. Al deze activiteiten leiden tot een perfect mentaal
evenwicht om de zintuigen te beheersen. Wanneer iemand volleerd is in
meditatie, stopt hij alle verstorende mentale activiteiten.
Maar een KŠa-bewust persoon bevindt zich vanaf het begin op het
niveau van meditatie, omdat hij altijd aan KŠa denkt. En omdat hij altijd
bezig is KŠa te dienen, wordt hij beschouwd als iemand die met alle
materiële activiteiten is gestopt.

tekst 4
Yada ih NaeiNd]YaaQaeRzu Na k-MaRSvNauzÂTae )
SavRSaªLPaSa&NYaaSaq YaaeGaaæ!STadaeCYaTae )) 4 ))
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yad hi nendriyrtheu
na karmasv anuajjate
sarva-sa‰kalpa-sannys…
yogr™has tadocyate
yad — wanneer; hi — zeker; na — niet; indriya-artheu — in zinsbevrediging; na — nooit; karmasu — in resultaatgerichte activiteiten; anu
ajjate — iemand is noodzakelijkerwijs bezig; sarva-sa‰kalpa — van alle
materiële verlangens; sannys… — iemand die onthecht is; yoga-r™haƒ
— gevorderd in yoga; tad — dan; ucyate — wordt gezegd.
Wie zich, na alle materiële verlangens te hebben opgegeven, niet
bezighoudt met zinsbevrediging en evenmin met resultaatgerichte
activiteiten, wordt gezien als iemand die gevorderd is in yoga.

Commentaar: Wanneer iemand volledig opgaat in de transcendentale liefdedienst aan de Heer, is hij tevreden in zichzelf en houdt zich dan ook niet
langer meer bezig met zinsbevrediging of resultaatgerichte activiteiten. Is
dat niet het geval, dan moet hij wel bezig zijn met zinsbevrediging, omdat
niemand kan leven zonder activiteit. Zonder KŠa-bewustzijn zal iemand
altijd zoeken naar resultaatgerichte activiteiten, die ofwel strikt op zichzelf gericht zijn ofwel uitgebreid naar anderen. Maar een KŠa-bewust
persoon kan alles doen om KŠa tevreden te stellen en daarbij volledig
onthecht zijn van zinsbevrediging. Wie dit niet beseft, zal op een mechanische manier moeten proberen aan materiële verlangens te ontkomen
voordat hij naar de hoogste sport van de yogaladder wordt verheven.

tekst 5
oÖredaTMaNaaTMaaNa& NaaTMaaNaMavSaadYaeTa( )
AaTMaEv ùaTMaNaae bNDauraTMaEv irPauraTMaNa" )) 5 ))

uddhared tmantmnaˆ
ntmnam avasdayet
tmaiva hy tmano bandhur
tmaiva ripur tmanaƒ
uddharet — men moet bevrijden; tman — door de geest; tmnam —
de geconditioneerde ziel; na — nooit; tmnam — de geconditioneerde
ziel; avasdayet — zich verlagen; tm — de geest; eva — zeker; hi —
feitelijk; tmanaƒ — van de geconditioneerde ziel; bandhuƒ — vriend;
tm — de geest; eva — zeker; ripuƒ — vijand; tmanaƒ — van de geconditioneerde ziel.
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Men moet zich met behulp van zijn geest bevrijden en niet verlagen. De geest is de vriend van de geconditioneerde ziel, maar ook
haar vijand.

Commentaar: Het woord ‘tm’ betekent ‘lichaam’, ‘geest’ en ‘ziel’, afhankelijk van de context. In de yogamethode zijn vooral de geest en de geconditioneerde ziel belangrijk. Omdat de geest centraal staat in het beoefenen
van yoga, duidt tm hier op de geest. Het doel van de yogamethode is
het beheersen van de geest en deze te bevrijden van gehechtheid aan
zinsobjecten. Hier wordt benadrukt dat de geest zo getraind moet worden,
dat het de geconditioneerde ziel uit het moeras van onwetendheid kan
verlossen. In het materiële bestaan is men onderhevig aan de invloed van
de geest en de zintuigen. Feitelijk is het zo dat de zuivere ziel verstrikt is
in de materiële wereld, omdat de geest verwikkeld is geraakt in het vals
ego, dat het verlangen heeft de baas te spelen over de materiële natuur.
De geest moet daarom zo getraind worden dat hij niet wordt aangetrokken
door de schittering van de materiële natuur; op die manier kan de geconditioneerde ziel gered worden.
Men moet zichzelf niet verlagen door zich te laten aantrekken tot
zinsobjecten. Hoe meer iemand aangetrokken is tot zinsobjecten, des te
meer hij verstrikt raakt in het materiële bestaan. De beste manier om los
te komen uit deze verstrikking is door de geest altijd bezig te houden met
KŠa-bewustzijn. Het woord ‘hi’ wordt hier gebruikt om dit punt te benadrukken, dat wil zeggen, men moet dit doen. Er wordt ook gezegd:
mana eva manuyŠˆ
kraŠaˆ bandha-mokayoƒ
bandhya viaysa‰go
muktyai nirviayaˆ manaƒ
‘De geest is voor de mens zowel de oorzaak van gebondenheid als van bevrijding. Wanneer de geest in beslag genomen wordt door zinsobjecten, is
hij de oorzaak van gebondenheid, maar als de geest onthecht is van zinsobjecten, dan is hij de oorzaak van bevrijding.’ (Amta-bindu Upaniad 2)
De geest die altijd actief is in KŠa-bewustzijn, is daarom de oorzaak van
de allerhoogste bevrijding.

tekst 6
bNDauraTMaaTMaNaSTaSYa YaeNaaTMaEvaTMaNaa iJaTa" )
ANaaTMaNaSTau Xa}auTve vTaeRTaaTMaEv Xa}auvTa( )) 6 ))

bandhur tmtmanas tasya
yentmaivtman jitaƒ
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antmanas tu atrutve
vartettmaiva atru-vat
bandhuƒ — vriend; tm — de geest; tmanaƒ — van het levend wezen; tasya — van het; yena — door wie; tm — de geest; eva — zeker;
tman — door het levend wezen; jitaƒ — overwonnen; antmanaƒ —
van iemand die er niet in is geslaagd zijn geest te beheersen; tu — maar;
atrutve — door vijandschap; varteta — blijft; tm eva — diezelfde
geest; atru-vat — als een vijand.
Voor wie de geest overwonnen heeft, is de geest de beste vriend.
Maar voor wie daar niet in geslaagd is, blijft de geest de grootste
vijand.

Commentaar: Het doel van het beoefenen van de achtvoudige yogamethode is het beheersen van de geest om deze tot vriend te maken in het
uitvoeren van de missie van het menselijk leven. Als de geest onbeheerst
is, is het beoefenen van yoga (voor de show) gewoon verspilde tijd. Wie
zijn geest niet kan beheersen, leeft altijd samen met zijn grootste vijand
en op die manier is zijn leven en zijn levensmissie een mislukking. De
wezenlijke positie van het levend wezen is dat het de opdrachten van een
meerdere moet uitvoeren. Zolang de geest een onverslagen vijand blijft,
is men gedwongen de opdrachten van lust, woede, hebzucht, illusie enz.
te gehoorzamen. Maar als de geest verslagen is, zal iemand vrijwillig de
opdrachten uitvoeren van de Persoonlijkheid Gods, die in ieders hart aanwezig is als Paramtm. Echte yoga houdt in dat we de Paramtm in het
hart ontmoeten en ons vervolgens aan Zijn leiding overgeven. Voor wie
zich rechtstreeks toelegt op KŠa-bewustzijn, zal perfecte overgave aan
de leiding van de Heer vanzelf volgen.

tekst 7
iJaTaaTMaNa" Pa[XaaNTaSYa ParMaaTMaa SaMaaihTa" )
XaqTaaeZ<aSau%du"%ezu TaQaa MaaNaaPaMaaNaYaae" )) 7 ))

jittmanaƒ prantasya
paramtm samhitaƒ
…toŠa-sukha-duƒkheu
tath mnpamnayoƒ
jita-tmanaƒ — van iemand die zijn geest overwonnen heeft; prantasya
— iemand die vrede heeft gevonden door zulke beheersing van de geest;
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parama-tm — de Superziel; samhitaƒ — volledig bereikt; …ta —
tijdens kou; uŠa — hitte; sukha — geluk; duƒkheu — en verdriet; tath
— ook; mna — in eer; apamnayoƒ — en schande.
Voor wie de geest overwonnen heeft, is de Superziel al bereikt,
omdat hij vrede heeft gevonden. Voor zo iemand zijn geluk en verdriet, hitte en kou, eer en schande één en hetzelfde.

Commentaar: Ieder levend wezen is er eigenlijk voor bedoeld om de
opdrachten van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods uit te voeren, die in
ieders hart aanwezig is als Paramtm. Wanneer de geest door de externe,
illusionerende energie misleid wordt, raakt men verstrikt in materiële activiteiten. Zodra iemand de geest door een van de yogamethoden beheerst,
moet hij daarom worden beschouwd als iemand die het doel heeft bereikt.
Men moet zich schikken naar hogere leiding. Wanneer iemands geest
geconcentreerd is op de hogere natuur, heeft hij geen ander alternatief
dan de leiding van de Allerhoogste te volgen. De geest moet zich aan een
hogere leiding overgeven en die volgen. Wanneer de geest beheerst is,
volgt men vanzelf de leiding van de Paramtm (de Superziel). Omdat
deze transcendentale positie onmiddellijk bereikt wordt door iemand die
KŠa-bewust is, is de toegewijde van KŠa onaangedaan door de dua
liteiten van het materiële bestaan, zoals ellende en geluk, kou en hitte
enz. Dit is een toestand van praktische samdhi of volledig opgaan in het
Allerhoogste.

tekst 8
jaNaivjaNaTa*áaTMaa kU-$=SQaae iviJaTaeiNd]Ya" )
Yau¢- wTYauCYaTae YaaeGaq SaMal/aeí\aXMak-aÄNa" )) 8 ))

jñna-vijñna-tpttm
k™˜a-stho vijitendriyaƒ
yukta ity ucyate yog…
sama-lo˜rma-kñcanaƒ
jñna — door verkregen kennis; vijñna — en gerealiseerde kennis;
tpta — tevreden; tm — een levend wezen; k™˜a-sthaƒ — in het spirituele staan; vijita-indriyaƒ — met beheerste zintuigen; yuktaƒ — gekwalificeerd voor zelfrealisatie; iti — zo; ucyate — wordt genoemd; yog… — een
mysticus; sama — evenwichtig; lo˜ra — een kluit aarde; ama — steen;
kñcanaƒ — goud.
Men wordt als werkelijk zelfgerealiseerd gezien en wordt een yog…
[of mysticus] genoemd, wanneer men volkomen tevreden is door
de kennis en het inzicht dat men verworven heeft. Zo iemand
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bevindt zich op het transcendentale niveau en is zelfbeheerst. Hij
ziet alles — of het nu een kluit aarde, een brok steen of een klomp
goud is — als hetzelfde.

Commentaar: Boekenwijsheid zonder een besef van de Allerhoogste Waarheid is nutteloos. Dit wordt als volgt beschreven:
ataƒ r…-kŠa-nmdi
na bhaved grhyam indriyaiƒ
sevonmukhe hi jihvdau
svayam eva sphuraty adaƒ
‘Niemand kan de transcendentale aard van de naam, gedaante, eigenschappen en het vermaak van ®r… KŠa begrijpen door materieel bedekte en
onzuivere zintuigen. Alleen wanneer iemand door transcendentale dienst
aan de Heer spiritueel verzadigd raakt, worden de transcendentale naam,
gedaante,eigenschappen en het transcendentale vermaak van de Heer aan
hem geopenbaard.’ (Bhakti-rasmta-sindhu 1.2.234)
Deze Bhagavad-g…t is de wetenschap van het KŠa-bewustzijn. Niemand kan door wereldse geleerdheid alleen KŠa-bewust worden. Men
moet fortuinlijk genoeg zijn om met een persoon om te gaan die een zuiver
bewustzijn heeft. Een KŠa-bewust persoon heeft door de genade van
KŠa gerealiseerde kennis, omdat hij tevreden is met zuivere devotionele
dienst. Door gerealiseerde, transcendentale kennis wordt iemand perfect
en door die kennis kan iemand vastberaden blijven in zijn overtuiging.
Maar iemand die alleen academische kennis heeft, kan gemakkelijk misleid worden en in de war raken door schijnbare tegenstrijdigheden. Het
is de zelfgerealiseerde ziel die werkelijk zelfbeheerst is, want zo iemand
heeft zich aan KŠa overgegeven. Hij is transcendentaal omdat hij niets te
maken heeft met wereldse geleerdheid. Wereldse geleerdheid en mentale
speculatie, die voor anderen als goud zijn, zijn voor hem niet meer waard
dan wat aarde of steen.

tekst 9
SauôiNMa}aaYauRdaSaqNaMaDYaSQaÜeZYabNDauzu )
SaaDauZviPa c PaaPaezu SaMabuiÖivRiXaZYaTae )) 9 ))

suhn-mitrry-uds…namadhyastha-dveya-bandhuu
sdhuv api ca ppeu
sama-buddhir viiyate
su-ht — tegenover hen die van nature welgezinden zijn; mitra — toegenegen weldoeners; ari — vijanden; uds…na — zij die neutraal zijn te
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midden van oorlogvoerenden; madhya-stha — bemiddelaars tussen hen
die oorlogvoeren; dveya — de vijandigen; bandhuu — en de familieleden of kennissen; sdhuu — tegenover de vromen; api — en ook; ca
— en; ppeu — tegenover de zondaars; sama-buddhiƒ — een intelligentie hebben die alles beschouwt op basis van gelijkheid; viiyate — is ver
gevorderd.
Men wordt als nog verder gevorderd beschouwd, als men oprechte
welgezinden, toegenegen weldoeners, de onpartijdigen, bemiddelaars, haatdragenden, vrienden en vijanden, vromen en zondaars
allemaal met een neutrale geest beschouwt.

tekst 10
YaaeGaq YauÅqTa SaTaTaMaaTMaaNa& rhiSa iSQaTa" )
Wk-ak-I YaTaictaaTMaa iNaraXaqrPairGa]h" )) 10 ))

yog… yuñj…ta satatam
tmnaˆ rahasi sthitaƒ
ekk… yata-citttm
nir…r aparigrahaƒ
yog… — een transcendentalist; yuñj…ta — moet zich op KŠa-bewustzijn
concentreren ; satatam — onophoudelijk; tmnam — zichzelf (met zijn
lichaam, geest en zelf); rahasi — op een afgezonderde plaats; sthitaƒ —
zich bevindend; ekk… — alleen; yata-citta-tm — altijd zorgvuldig zijn
geest beheersend; nir…ƒ — zonder tot iets anders aangetrokken te worden; aparigrahaƒ — vrij van het gevoel iets te bezitten.
De transcendentalist moet zijn lichaam, geest en zelf altijd gebruiken in relatie met de Allerhoogste. Hij moet alleen en op een
afgezonderde plaats leven en voortdurend zorgvuldig zijn geest
beheersen. Hij moet vrij zijn van verlangens en van het idee iets
te bezitten.

Commentaar: Iemand kan zich op verschillende niveaus bewust zijn
van KŠa, namelijk KŠa als Brahman, Paramtm en de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods. In het kort betekent KŠa-bewustzijn dat iemand
altijd transcendentale liefdedienst aan de Heer bewijst. Maar zij die gehecht
zijn aan het onpersoonlijk Brahman of de gelokaliseerde Superziel zijn
ook gedeeltelijk KŠa-bewust, omdat het onpersoonlijk Brahman de spirituele uitstraling van KŠa is en de Superziel de alomtegenwoordige
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deelexpansie van KŠa. Op die manier zijn de impersonalisten en zij die
mediteren ook indirect KŠa-bewust. Een persoon die direct KŠa-bewust
is, is de allerhoogste transcendentalist, omdat zo’n toegewijde weet wat er
met Brahman en Paramtm bedoeld wordt. Zijn kennis van de Absolute
Waarheid is perfect, terwijl de impersonalist en de mediterende yog… niet
volmaakt KŠa-bewust zijn. Ondanks dat krijgen ze hier allemaal de instructie voortdurend bezig te zijn met hun bepaalde activiteiten, zodat ze
vroeg of laat tot de hoogste perfectie zullen komen.
De eerste taak van een transcendentalist is om zijn geest altijd gericht
te houden op KŠa. Men moet altijd aan KŠa denken en Hem geen
moment vergeten. De concentratie van de geest op de Allerhoogste wordt
samdhi of de toestand van diepe meditatie genoemd. Om de geest te
kunnen concentreren moet iemand altijd in afzondering blijven en verstoring door externe objecten vermijden. Hij moet zeer zorgvuldig zijn in het
aanvaarden van gunstige voorwaarden die zijn bewustwording beïnvloeden en in het verwerpen van ongunstige. Daarnaast moet hij volkomen
vastberaden zijn niet te hunkeren naar onnodige materiële dingen die hem
verstrikken door een besef van eigendom. Aan al deze voorzorgsmaatregelen wordt perfect voldaan wanneer iemand direct KŠa-bewustzijn
beoefent, omdat direct KŠa-bewustzijn zelfverloochening betekent, wat
de kans op materiële bezitsdrang zeer klein maakt. ®r…la R™pa Gosvm…
karakteriseert KŠa-bewustzijn als volgt:
ansaktasya viayn
yathrham upayuñjataƒ
nirbandhaƒ kŠa-sambandhe
yuktaˆ vairgyam ucyate
prpañcikatay buddhy
hari-sambandhi-vastunaƒ
mumukubhiƒ paritygo
vairgyaˆ phalgu kathyate
‘Wanneer iemand nergens aan gehecht is, maar tegelijkertijd alles aanvaardt wat in verband staat met KŠa, dan is hij op de juiste manier verheven boven bezitsdrang. De onthechting van iemand die daarentegen
alles verwerpt zonder te weten in wat voor relatie het met KŠa staat, is
niet zo compleet.’ (Bhakti-rasmta-sindhu 1.2.255-256)
Een KŠa-bewust persoon weet heel goed dat alles eigendom van
KŠa is en daarom heeft hij nooit het idee dat hij persoonlijke eigendommen bezit. Voor zichzelf hunkert hij op die manier nergens naar. Hij weet
dingen die gunstig zijn voor KŠa-bewustzijn te aanvaarden en dingen die
ongunstig zijn voor KŠa-bewustzijn te verwerpen. Hij houdt zich altijd
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afzijdig van materiële dingen, omdat hij altijd transcendentaal is, en hij is
altijd alleen, omdat hij niets te maken heeft met personen die niet KŠabewust zijn. Daarom is een KŠa-bewust persoon de perfecte yog….

tekst 11 – 12
XauucaE deXae Pa[iTaïaPYa iSQarMaaSaNaMaaTMaNa" )
NaaTYauiC^\Ta& NaaiTaNaqc& cEl/aiJaNaku-XaaetarMa( )) 11 ))
Ta}aEk-aGa]& MaNa" k*-Tva YaTaictaeiNd]Yai§-Ya" )
oPaivXYaaSaNae YauHJYaaÛaeGaMaaTMaivXauuÖYae )) 12 ))

ucau dee prati˜hpya
sthiram sanam tmanaƒ
nty-ucchritaˆ nti-n…caˆ
cailjina-kuottaram
tatraikgraˆ manaƒ ktv
yata-cittendriya-kriyaƒ
upaviysane yuñjyd
yogam tma-viuddhaye
ucau — in een geheiligde; dee — gebied; prati˜hpya — plaatsend;
sthiram — stabiele; sanam — zitplaats; tmanaƒ — zijn eigen; na —
niet; ati — te; ucchritam — hoog; na — noch; ati — te; n…cam — laag;
caila-ajina — van een zachte doek en een hertenvel; kua — en kuagras; uttaram — bedekking; tatra — daarop; eka-agram — met de aandacht op één ding gericht; manaƒ — de geest; ktv — makend; yata-citta — de gedachten beheersen; indriya — zintuigen; kriyaƒ — en activiteiten; upaviya — zittend; sane — op de zitplaats; yuñjyt — moet verrichten; yogam — yogabeoefening; tma — het hart; viuddhaye — om
te zuiveren.
Om yoga te beoefenen moet men naar een afgezonderde plaats
gaan, er kua-gras op de grond leggen en dit bedekken met een
hertenvel en een zachte doek. De plek moet niet te hoog of te laag
zijn en moet zich in een heilige plaats bevinden. De yog… moet daar
dan in een stabiele houding gaan zitten en er yoga beoefenen om
zijn hart te zuiveren door zijn geest, zintuigen en activiteiten te
beheersen en door zijn aandacht op één punt te richten.

Commentaar: Een ‘heilige plaats’ verwijst naar pelgrimsoorden. In India
verlaten de yog…’s, de transcendentalisten of de toegewijden, hun huis om in
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heilige plaatsen zoals Prayga, Mathur, Vndvana, H…kea en Hardwar
te verblijven en in eenzaamheid yoga te beoefenen waar heilige rivieren
zoals de Yamun en de Ganges stromen. Maar vaak is dit niet mogelijk,
vooral voor degenen buiten India. De zogenaamde yogaclubs in de grote
steden mogen misschien succesvol zijn en materieel gezien winst maken,
maar ze zijn volkomen ongeschikt om werkelijk yoga te beoefenen. Wie
geen zelfbeheersing en geen onverstoorde geest heeft, kan geen meditatie
beoefenen. In de Bhan-nrad…ya PurŠa wordt daarom gezegd dat het
chanten van de heilige naam van de Heer de beste manier voor spirituele
bewustwording is in het Kali-yuga, het huidige yuga of tijdperk waarin de
mensen over het algemeen kort leven, traag zijn in spirituele bewustwording en altijd verstoord zijn door allerlei angsten.
harer nma harer nma
harer nmaiva kevalam
kalau nsty eva nsty eva
nsty eva gatir anyath
‘In dit tijdperk van strijd en hypocrisie is het chanten van de heilige naam
van de Heer de enige manier om verlost te worden. Er is geen andere weg.
Er is geen andere weg. Er is geen andere weg.’

tekst 13 – 14
SaMa& k-aYaiXaraeGa]qv& DaarYaàcl&/ iSQar" )
SaMPa[e+Ya NaaiSak-aGa]& Sv& idXaêaNavl/aek-YaNa( )) 13 ))
Pa[XaaNTaaTMaa ivGaTa>aqb]Røcairv]Tae iSQaTa" )
MaNa" Sa&YaMYa MaiÀtaae Yau¢- AaSaqTa MaTPar" )) 14 ))

samaˆ kya-iro-gr…vaˆ
dhrayann acalaˆ sthiraƒ
samprekya nsikgraˆ svaˆ
dia cnavalokayan
pranttm vigata-bh…r
brahmacri-vrate sthitaƒ
manaƒ saˆyamya mac-citto
yukta s…ta mat-paraƒ
samam — recht; kya — lichaam; iraƒ — hoofd; gr…vam — en nek;
dhrayan — houdend; acalam — onbeweeglijk; sthiraƒ — stil; sam
prekya — kijkend; nsik — van de neus; agram — naar de punt; svam
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— eigen; diaƒ — aan alle kanten; ca — ook; anavalokayan — niet
kijkend; pranta — onverstoord; tm — geest; vigata-bh…ƒ — zonder
angst; brahmacri-vrate — met de gelofte van seksuele onthouding;
sthitaƒ — bevinden; manaƒ — de geest; saˆyamya — volledig bedwing
end; mat — op Mij (KŠa); cittaƒ — de geest concentreren; yuktaƒ — de
ware yog…; s…ta — moet zitten; mat — Mij; paraƒ — het uiteindelijke
doel.
Men moet zijn romp, nek en hoofd in een rechte lijn gestrekt houden en dan onbeweeglijk naar de punt van de neus staren. Op die
manier moet men met een onverstoorde, bedwongen geest, zonder
angst en volkomen vrij van seksualiteit op Mijn gedaante in het
hart mediteren en Mij het hoogste doel van het leven maken.

Commentaar: Het doel van het leven is om KŠa te leren kennen, die
aanwezig is in het hart van ieder levend wezen als Paramtm, de vierarmige gedaante van ViŠu. De methode van yoga wordt beoefend om
deze gelokaliseerde vorm van ViŠu te ontdekken en te zien en om geen
andere reden. De gelokaliseerde viŠu-m™rti is de volkomen expansie
van KŠa, die Zich in ieders hart bevindt. Wie niet van plan is zich bewust
te worden van deze viŠu-m™rti, houdt zich nutteloos bezig met pseudoyoga en verspilt beslist zijn tijd. KŠa is het uiteindelijke doel van het leven
en de viŠu-m™rti in het hart is het doel van de beoefening van yoga.
Om zich bewust te worden van deze viŠu-m™rti in het hart moet
men zich volledig onthouden van seksualiteit; daarvoor is het nodig dat
men zijn huis verlaat en op een afgezonderde plaats alleen leeft en blijft
zitten zoals hierboven werd aangegeven. Men kan onmogelijk elke dag
thuis of waar dan ook van seks genieten en zogenaamde yogalessen
volgen en zo een yog… worden. Men moet zich oefenen in het beheersen
van de geest en allerlei soorten van zinsbevrediging vermijden, waarvan
seksualiteit de belangrijkste is. De grote wijze Yjñavalkya schrijft in zijn
regels voor seksuele onthouding:
karmaŠ manas vc
sarvvasthsu sarvad
sarvatra maithuna-tygo
brahmacaryaˆ pracakate
‘De gelofte van brahmacarya is ervoor bedoeld om iemand te helpen zich
volledig te onthouden van seksualiteit in daad, in woord en in de geest, ofwel overal, altijd en onder alle omstandigheden.’ Niemand kan op de juiste
manier yoga beoefenen door toe te geven aan seksualiteit. Daarom wordt
brahmacarya onderwezen vanaf de kinderjaren, waarin iemand nog niets
van seksualiteit afweet. Jonge jongens van vijf jaar worden naar de guru-
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kula gestuurd, de verblijfplaats van de spiritueel leraar, en de leraar traint
hen in discipline, zodat ze brahmacr…’s worden. Zonder deze oefening
kan niemand vooruitgang maken in welke yoga dan ook of het nu dhyna-, jñna- of bhakti-yoga is.
Wie echter de regels en bepalingen van het gehuwde leven volgt
en alleen met zijn vrouw een seksuele relatie heeft (en ook dat volgens
bepaalde regels), wordt ook een brahmacr… genoemd. Zo’n beheerste
getrouwde brahmacr… kan worden aanvaard in de bhakti-school, maar
de scholen van jñna en dhyna laten zelfs geen getrouwde brahmacr…’s
toe. Deze scholen eisen volledige onthouding, zonder enig compromis.
In de bhakti-school wordt een getrouwde brahmacr… gereguleerde seksualiteit toegestaan, want bhakti-yoga is zo krachtig dat iemand zijn aantrekking tot seksualiteit vanzelf verliest, omdat hij bezig is met iets hogers
— dienst aan de Heer. In de Bhagavad-g…t (2.59) staat:
viay vinivartante
nirhrasya dehinaƒ
rasa-varjaˆ raso ’py asya
paraˆ d˜v nivartate
Hoewel anderen gedwongen worden zichzelf te weerhouden van zinsbevrediging, weerhoudt een toegewijde van de Heer zich er vanzelf van,
omdat hij een hogere smaak ervaart. Niemand anders dan de toegewijde
heeft kennis over die hogere smaak.
Vigata-bh…ƒ. Niemand is zonder angst, tenzij hij volledig KŠa-bewust
is. Door haar verwrongen geheugen, door het vergeten van haar eeuwige
relatie met KŠa, is een geconditioneerde ziel angstig. Het Bhgavatam
(11.2.37) zegt: bhayaˆ dvit…ybhiniveataƒ syd …d apetasya viparyayo
’smtiƒ. KŠa-bewustzijn is de enige basis voor onbevreesdheid. Daarom
is het voor een KŠa-bewust persoon mogelijk om perfect yoga te beoefenen. Omdat het zien van de Heer in zichzelf het uiteindelijke doel
van yoga is, is een KŠa-bewust persoon al de beste van alle yog…’s. De
principes van de yogamethode die hier vermeld werden, verschillen van
die van de populaire zogenaamde yogaclubs.

tekst 15
YauÅàev& SadaTMaaNa& YaaeGaq iNaYaTaMaaNaSa" )
XaaiNTa& iNavaR<aParMaa& MaTSa&SQaaMaiDaGaC^iTa )) 15 ))

yuñjann evaˆ sadtmnaˆ
yog… niyata-mnasaƒ
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ntiˆ nirvŠa-paramˆ
mat-saˆsthm adhigacchati
yuñjan — beoefenen; evam — zoals hierboven vermeld; sad — voortdurend; tmnam — lichaam, geest en ziel; yog… — de mystieke transcendentalist; niyata-mnasaƒ — met een geest die onder controle is; ntim
— vrede; nirvŠa-paramm — beëindiging van het materiële bestaan;
mat-saˆsthm — de spirituele wereld (het koninkrijk van God); adhi
gacchati — bereikt.
Op die manier oefent de mystieke transcendentalist zich voortdurend in het beheersen van de activiteiten van lichaam en geest en
beëindigt hij, wanneer zijn geest onder controle is, het materiële
bestaan en bereikt hij het koninkrijk van God [de verblijfplaats
van KŠa].

Commentaar: Het uiteindelijke doel van yoga wordt nu duidelijk uitgelegd. Yogabeoefening is er niet voor bedoeld om bepaalde materiële
voorzieningen te krijgen — het helpt het materiële bestaan te beëindigen.
Wie naar een verbetering van zijn gezondheid zoekt of materiële perfectie
verlangt, is volgens de Bhagavad-g…t geen yog…. Het beëindigen van het
materiële bestaan houdt evenmin in dat iemand opgaat in de ‘leegte’, die
slechts een mythe is. In de schepping van de Heer is er nergens een leegte.
Integendeel, het is zo dat het beëindigen van het materiële bestaan iemand
in staat stelt om binnen te gaan in de spirituele hemel, de verblijfplaats van
de Heer. De verblijfplaats van de Heer wordt duidelijk beschreven in de
Bhagavad-g…t als die plaats waar geen zon, maan of elektriciteit nodig is.
Alle planeten in het spirituele koninkrijk geven zelf licht zoals de zon in
de materiële hemel. Het koninkrijk van God is overal, maar de spirituele
hemel en de planeten daarvan worden paraˆ dhma genoemd, hogere
verblijfplaatsen.
Een volleerd yog…, die een perfect begrip heeft van Heer KŠa zoals
hier door de Heer Zelf wordt verklaard (mat-cittaƒ, mat-paraƒ, matsaˆsthm), kan werkelijk vredig worden en kan uiteindelijk Zijn allerhoogste woning, KŠaloka, bereiken, die ook bekendstaat als Goloka
Vndvana. In de Brahma-saˆhit (5.37) wordt duidelijk gezegd: goloka
eva nivasaty akhiltma-bh™taƒ — ook al verblijft de Heer altijd in Zijn
woning, Goloka, toch is Hij door Zijn hogere, spirituele energieën het
aldoordringende Brahman en ook de gelokaliseerde Paramtm. Zonder
KŠa en Zijn volkomen expansie ViŠu op de juiste manier te begrijpen
kan niemand de spirituele hemel (VaikuŠ˜ha) bereiken of binnengaan in
de eeuwige woning van de Heer (Goloka Vndvana). Wie KŠa-bewust
handelt, is daarom de perfecte yog…, omdat zijn geest altijd verzonken is
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in de activiteiten van KŠa (sa vai manaƒ kŠa-padravindayoƒ). In
de veda’s (®vetvatara Upaniad 3.8) vinden we ook: tam eva viditvti
mtyum eti — ‘Men kan het pad van geboorte en dood alleen transcenderen door de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, KŠa, te begrijpen.’ Met
andere woorden, de perfectie van de yogamethode is dat men uit het materiële bestaan bevrijd raakt en niet een of ander magisch gegoochel of het
uithalen van gymnastische toeren om het argeloze publiek te bedriegen.

tekst 16
NaaTYaénTaSTau YaaeGaae_iSTa Na cEk-aNTaMaNaénTa" )
Na caiTaSvPanXaql/SYa JaaGa]Taae NaEv caJauRNa )) 16 ))

nty-anatas ’tu yogo ’sti
na caikntam ananataƒ
na cti-svapna-…lasya
jgrato naiva crjuna
na — nooit; ati — te veel; anataƒ — van iemand die eet; tu — maar;
yogaƒ — verbinden met de Allerhoogste; asti — er is; na — evenmin; ca
— ook; ekntam — overdreven; ananataƒ — zich onthouden van eten;
na — evenmin; ca — ook; ati — te veel; svapna-…lasya — van iemand
die slaapt; jgrataƒ — van iemand die ’s nachts te veel wakker is; na —
evenmin; eva — ooit; ca — en; arjuna — o Arjuna.
Men kan onmogelijk een yog… worden, o Arjuna, wanneer men te
veel of te weinig eet, te veel slaapt of niet genoeg slaapt.

Commentaar: In dit vers wordt de yog…’s aangeraden om hun slaap en
eten te reguleren. Te veel eten betekent meer eten dan nodig is om lichaam
en ziel bij elkaar te houden. De mens hoeft geen dieren te eten, omdat er
een toereikende voorraad granen, groenten, fruit en melk is. Zulk simpel
voedsel is volgens de Bhagavad-g…t voedsel in de hoedanigheid goedheid. Vleeseten is voor personen in de hoedanigheid onwetendheid. Zij
die zich daarom te goed doen aan vleeseten, drinken, roken en het eten
van voedsel dat niet eerst aan KŠa geofferd is, zullen slecht karma krijgen, omdat ze alleen maar onzuivere dingen tot zich nemen. Bhuñjate
te tv aghaˆ pp ye pacanty tma-kraŠt. Iedereen die voor zinnelijk
genot eet of die voor zichzelf kookt zonder zijn voedsel aan KŠa te
offeren, eet alleen maar zonde.
Wie zonde eet en meer eet dan hem is toegemeten, kan niet perfect
yoga beoefenen. Men zou bij voorkeur alleen moeten eten wat KŠa van
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het aan Hem geofferde voedsel overlaat. Een KŠa-bewust persoon eet
niets wat niet eerst aan KŠa geofferd is. Daarom kan alleen een KŠabewust persoon perfectie bereiken in het beoefenen van yoga. Ook iemand die zich kunstmatig van eten weerhoudt door zijn eigen methode
van vasten te verzinnen, kan geen yoga beoefenen. Een KŠa-bewust
persoon vast zoals dat in de heilige teksten wordt aangeraden; hij vast of
eet niet meer dan nodig is en is op die manier in staat yoga te beoefenen.
Wie meer eet dan noodzakelijk, zal tijdens het slapen veel dromen en
daardoor meer slapen dan nodig is. Men zou niet langer dan zes uur per
dag moeten slapen. Wie meer dan zes uur van de vierentwintig uur slaapt,
wordt zeker beïnvloed door de hoedanigheid onwetendheid. Iemand in
de hoedanigheid onwetendheid is lui en geneigd om veel te slapen. Zo
iemand kan geen yoga beoefenen.

tekst 17
Yau¢-aharivharSYa Yau¢-ceíSYa k-MaRSau )
Yau¢-SvPanavbaeDaSYa YaaeGaae >aviTa du"%ha )) 17 ))

yukthra-vihrasya
yukta-ce˜asya karmasu
yukta-svapnvabodhasya
yogo bhavati duƒkha-h
yukta — gereguleerd; hra — eten; vihrasya — ontspanning; yukta —
gereguleerd; ce˜asya — van iemand die werkt voor zijn levensonderhoud; karmasu — in het vervullen van plichten; yukta — gereguleerd;
svapna-avabodhasya — slapen en wakker zijn; yogaƒ — beoefening van
yoga; bhavati — wordt; duƒkha-h — pijn verminderen.
Wie gematigd is in eten, slapen, ontspanning en werk, kan door
het beoefenen van yoga alle materiële pijn verlichten.

Commentaar: Overdadig eten, slapen, verdedigen en paren — allemaal
behoeften van het lichaam — kan de vooruitgang van yoga belemmeren.
Wat eten betreft: dit kan alleen gereguleerd worden wanneer iemand er
een gewoonte van heeft gemaakt om prasdam (geheiligd voedsel) te
eten. Volgens de Bhagavad-g…t (9.26) worden aan Heer KŠa groenten,
bloemen, vruchten, granen, melk enz. geofferd. Op die manier raakt een
KŠa-bewust persoon vanzelf getraind om geen voedsel te nemen dat
niet voor de mens is bedoeld of dat niet in de hoedanigheid goedheid is.
Wat slapen betreft: een KŠa-bewust persoon is tijdens het vervullen
van zijn plichten in KŠa-bewustzijn altijd alert en beschouwt daarom
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ieder moment dat onnodig gebruikt wordt om te slapen als een groot verlies. Avyartha-klatvam: een KŠa-bewust persoon kan niet verdragen
dat een minuut van zijn leven voorbijgaat zonder dat hij bezig is in dienst
aan de Heer. Daarom beperkt hij zijn slapen tot een minimum; zijn voorbeeld is dan ook ®r…la R™pa Gosvm…, die altijd bezig was KŠa te dienen
en niet meer dan twee uur per dag kon slapen, en soms zelfs dat niet
eens. µhkura Haridsa weigerde zelfs prasdam te eten of een moment
te slapen voordat hij zich aan zijn dagelijkse gewoonte had gehouden om
driehonderdduizend namen op zijn meditatiekralen te chanten.
Wat werk betreft: een KŠa-bewust persoon doet niets wat geen
verband houdt met het belang van KŠa en daarom is zijn werk altijd
gereguleerd en onaangetast door zinsbevrediging. Omdat er geen sprake
is van zinsbevrediging, houdt een KŠa-bewust persoon zich niet bezig
met materiële vrijetijdsbesteding. En omdat hij gereguleerd is in al zijn
werk, spraak, slapen, waken en alle andere lichamelijke activiteiten, bestaat er voor hem geen materiële ellende.

tekst 18
Yada iviNaYaTa& ictaMaaTMaNYaevaviTaïTae )
iNaSPa*h" SavRk-aMae>Yaae Yau¢- wTYauCYaTae Tada )) 18 ))

yad viniyataˆ cittam
tmany evvati˜hate
nisphaƒ sarva-kmebhyo
yukta ity ucyate tad
yad — wanneer; viniyatam — bijzonder gedisciplineerd; cittam — de
geest en zijn activiteiten; tmani — in het transcendentale; eva — zeker;
avati˜hate — wordt bestendig; nisphaƒ — vrij van verlangen; sarva —
naar allerlei soorten; kmebhyaƒ  — materiële zinsbevrediging; yuktaƒ
— ver gevorderd in yoga; iti — zo; ucyate — wordt gezegd; tad — op
dat moment.
Wanneer de yog…, door yoga te beoefenen, de activiteiten van zijn
geest beteugelt en gevestigd raakt in het transcendentale, vrij van
alle materiële verlangens, dan wordt gezegd dat hij ver gevorderd
is in yoga.

Commentaar: De activiteiten van een yog… onderscheiden zich van die
van een gewoon persoon door zijn karakteristieke onthechting van alle
materiële verlangens, waarvan seks de voornaamste is. Een perfecte yog…
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weet de activiteiten van de geest zo te disciplineren, dat hij niet langer
verstoord kan worden door welk materieel verlangen dan ook. Dit niveau
van perfectie wordt door KŠa-bewuste personen vanzelf bereikt, zoals
beschreven wordt in het ®r…mad-Bhgavatam (9.4.18-20):
sa vai manaƒ kŠa-padravindayor
vacˆsi vaikuŠ˜ha-guŠnuvarŠane
karau harer mandira-mrjandiu
rutiˆ cakrcyuta-sat-kathodaye
mukunda-li‰glaya-darane dau
tad-bhtya-gtra-spare ’‰ga-sa‰gamam
ghrŠaˆ ca tat-pda-saroja-saurabhe
r…mat-tulasy rasanˆ tad-arpite
pdau hareƒ ketra-padnusarpaŠe
iro h…kea-padbhivandane
kmaˆ ca dsye na tu kma-kmyay
yathottama-loka-janray ratiƒ
‘Koning Ambar…a concentreerde allereerst zijn geest op de lotusvoeten
van Heer KŠa; daarna gebruikte hij zijn woorden om de transcendentale
eigenschappen van de Heer te beschrijven; zijn handen om de tempel van
de Heer schoon te maken; zijn oren om over de activiteiten van de Heer te
horen; zijn ogen om de transcendentale gedaante van de Heer te zien; zijn
lichaam om de lichamen van de toegewijden aan te raken; zijn neus om de
geuren van de lotusbloemen te ruiken die aan de Heer worden geofferd;
zijn tong om de tulas…-blaadjes te proeven die aan de lotusvoeten van de
Heer worden geofferd; zijn benen om naar de pelgrimsoorden en de tempel van de Heer te gaan; zijn hoofd om zijn eerbetuigingen aan de Heer te
brengen, en zijn verlangens om de missie van de Heer te volbrengen. Al
deze transcendentale activiteiten zijn eigen aan een zuivere toegewijde.’
Voor impersonalisten mag het transcendentale niveau misschien onverwoordbaar lijken, maar voor een KŠa-bewust persoon wordt het heel
gemakkelijk en haalbaar, zoals duidelijk wordt uit de bovenstaande beschrijving van de bezigheden van Mahrja Ambar…a. Tenzij de geest op
de lotusvoeten van de Heer geconcentreerd is door voortdurende herinnering, zijn zulke transcendentale bezigheden onuitvoerbaar. In devotionele dienst aan de Heer worden deze activiteiten, waarbij alle zintuigen
in dienst van de Heer worden betrokken, daarom arcana genoemd. De
zintuigen en de geest hebben activiteiten nodig; ze simpelweg negeren
is ondoenlijk. Voor mensen in het algemeen — in het bijzonder voor hen
die zich niet in de onthechte levensorde bevinden — zijn transcendentale
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activiteiten voor de zintuigen en de geest, zoals hierboven beschreven is,
de perfecte methode om het transcendentale niveau te bereiken, dat in de
Bhagavad-g…t yukta wordt genoemd.

tekst 19
YaQaa dqPaae iNavaTaSQaae Nae®Tae SaaePaMaa SMa*Taa )
YaaeiGaNaae YaTaictaSYa YauÅTaae YaaeGaMaaTMaNa" )) 19 ))

yath d…po nivta-stho
ne‰gate sopam smt
yogino yata-cittasya
yuñjato yogam tmanaƒ
yath — zoals; d…paƒ — een lamp; nivta-sthaƒ — op een plaats zonder
wind; na — niet; i‰gate — flakkert; s — deze; upam — vergelijking;
smt — wordt beschouwd; yoginaƒ — van de yog…; yata-cittasya — van
wie de geest beheerst is; yuñjataƒ — voortdurend bezig met; yogam — in
meditatie; tmanaƒ — op het transcendentale.
Zoals een lamp op een windstille plaats niet flakkert, zo blijft de
transcendentalist die zijn geest beheerst altijd evenwichtig in zijn
meditatie op het transcendente Zelf.

Commentaar: Een werkelijk KŠa-bewust persoon, die voortdurend
opgaat in het transcendentale en die altijd onverstoorbaar mediteert op
de Heer, die hij aanbidt, is net zo evenwichtig als een lamp op een windstille plek.

tekst 20 – 23
Ya}aaeParMaTae icta& iNaåÖ& YaaeGaSaevYaa )
Ya}a cEvaTMaNaaTMaaNa& PaXYaàaTMaiNa TauZYaiTa )) 20 ))
Sau%MaaTYaiNTak&- Yatad(buiÖGa]aùMaTaqiNd]YaMa( )
veita Ya}a Na cEvaYa& iSQaTaêl/iTa TatvTa" )) 21 ))
Ya& l/Bßa caPar& l/a>a& MaNYaTae NaaiDak&- TaTa" )
YaiSMaiNSQaTaae Na du"%eNa Gauå<aaiPa ivcaLYaTae )) 22 ))
Ta& ivÛaÕu"%Sa&YaaeGaivYaaeGa& YaaeGaSa&ijTaMa( )) 23 ))

yatroparamate cittaˆ
niruddhaˆ yoga-sevay
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yatra caivtmantmnaˆ
payann tmani tuyati
sukham tyantikaˆ yat tad
buddhi-grhyam at…ndriyam
vetti yatra na caivyaˆ
sthita calati tattvataƒ
yaˆ labdhv cparaˆ lbhaˆ
manyate ndhikaˆ tataƒ
yasmin sthito na duƒkhena
guruŠpi viclyate
taˆ vidyd duƒkha-saˆyogaviyogaˆ yoga-saˆjñitam
yatra — in die toestand waar; uparamate — ophouden (omdat men transcendentaal geluk ervaart); cittam — activiteiten van de geest; niruddham
— weerhouden zijn van materie; yoga-sevay — door het beoefenen
van yoga; yatra — waarin; ca — ook; eva — zeker; tman — door de
zuivere geest; tmnam — het zelf; payan — de positie begrijpen van;
tmani — in het zelf; tuyati — men raakt tevreden; sukham — vreugde;
tyantikam — allerhoogste; yat — welke; tat — dat; buddhi — door
intelligentie; grhyam — toegankelijk; at…ndriyam — transcendentaal;
vetti — men weet; yatra — waarin; na — nooit; ca — ook; eva — zeker;
ayam — hij; sthitaƒ — bevinden in; calati — wijkt; tattvataƒ — van
de waarheid; yam — dat wat; labdhv — door te bereiken; ca — ook;
aparam — geen ander; lbham — rijkdom; manyate — beschouwt; na
— nooit; adhikam — meer; tataƒ — dan dat; yasmin — waarin; sthitaƒ
— zich bevindend in; na — nooit; duƒkhena — door ellende; guruŠ
api — hoewel zeer moeilijk; viclyate — wordt aan het wankelen gebracht; tam — dat; vidyt — je moet weten; duƒkha-saˆyoga — van
de ellende van contact met de materie; viyogam — verdelging; yogasaˆjñitam — die in yoga een toestand van diepe meditatie wordt genoemd.
In het stadium van volmaaktheid, dat de toestand van diepe me
ditatie of samdhi wordt genoemd, wordt de geest volledig van
materiële mentale activiteiten weerhouden door de beoefening van
yoga. Deze volmaaktheid wordt gekenmerkt door het vermogen
om met de zuivere geest het zelf te aanschouwen en daarbij plezier
en vreugde in het zelf te ervaren. In die vreugdevolle toestand
ervaart men oneindig transcendentaal geluk met transcendentale
zintuigen. Bevindt men zich eenmaal in die toestand, dan verwij-
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dert men zich niet meer van de waarheid, en wanneer dit bereikt
is, denkt men dat er geen grotere rijkdom bestaat. Wie zich in
een dergelijke positie bevindt, raakt nooit verstoord, zelfs niet te
midden van de grootste moeilijkheden. Dit is werkelijke vrijheid
van alle ellende die voortkomt uit het contact met materie.

Commentaar: Door het beoefenen van yoga raakt men geleidelijk aan
onthecht van materiële ideeën. Dit is het primaire kenmerk van yoga. Hierna komt iemand in een vaste toestand van diepe meditatie of samdhi,
wat betekent dat de yog… zich bewust wordt van de Superziel met behulp
van de transcendentale geest en intelligentie, zonder de misidentificatie
van het zelf met de Superziel. De beoefening van yoga is min of meer
gebaseerd op de principes van het systeem van Patañjali. Sommige ongeautoriseerde commentatoren proberen te bewijzen dat de individuele
ziel en de Superziel identiek zijn en de monisten denken dat die eenheid
bevrijding betekent, maar het werkelijk doel van Patañjali’s yogamethode
begrijpen ze niet.
In het systeem van Patañjali wordt het bestaan van transcendentale
vreugde aanvaard, maar de monisten aanvaarden dit transcendentale geluk niet, omdat ze bang zijn dat het hun theorie van eenheid in gevaar
brengt. De dualiteit van kennis en kenner wordt door de nondualist niet
aanvaard, maar in dit vers wordt transcendentale vreugde — waarvan
men zich bewust is met behulp van transcendentale zintuigen — wel aanvaard. Dit wordt bevestigd door Patañjali Muni, de beroemde vertegenwoordiger van de yogamethode. In zijn Yoga-s™tra’s (4.34) verklaart deze
grote wijze: pururtha-™nynˆ guŠnˆ pratiprasavaƒ kaivalyaˆ
svar™pa-prati˜h v citi-aktir iti. Dit citi-akti of intern vermogen is
transcendentaal. Pururtha betekent materiële religiositeit, economische
ontwikkeling, zinsbevrediging en uiteindelijk proberen één te worden
met de Allerhoogste. Deze ‘eenheid met de Allerhoogste’ wordt door de
monist kaivalyam genoemd. Maar volgens Patañjali is deze kaivalyam
een intern of transcendentaal vermogen waardoor het levend wezen zich
bewust wordt van zijn wezenlijke positie. Deze toestand wordt door Heer
Caitanya omschreven als ceto-darpaŠa-mrjanam, het schoonmaken van
de onzuivere spiegel van de geest. Dit ‘schoonmaken’ is werkelijke bevrijding of bhava-mah-dvgni-nirvpaŠam.
De theorie van het nirvŠa, ook een voorafgaande toestand, is in
overeenstemming met dit principe. In het Bhgavatam (2.10.6) wordt dit
svar™peŠa vyavasthitiƒ genoemd. In dit vers bevestigt de Bhagavad-g…t
deze situatie ook. Na nirvŠa, de beëindiging van het materiële bestaan,
is er sprake van spirituele activiteiten of devotionele dienst aan de Heer,
wat bekendstaat als KŠa-bewustzijn. Het Bhgavatam spreekt hierover
als svar™peŠa vyavasthitiƒ: dit is het ‘werkelijke leven van het levend we-
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zen’. My of illusie is de toestand waarin het spirituele leven aangetast
is door materiële infectie. Bevrijding van deze materiële infectie betekent
niet dat de oorspronkelijke positie van het levend wezen verloren gaat.
Patañjali aanvaardt dit ook wanneer hij zegt: kaivalyaˆ svar™pa-prati˜h
v citi-aktir iti. Deze citi-akti of transcendentale vreugde is het werkelijke leven. Dit wordt in het Vednta-s™tra (1.1.12) bevestigd: nanda-mayo
’bhyst. Deze natuurlijke, transcendentale vreugde is het uiteindelijke
doel van yoga en ze kan gemakkelijk verkregen worden door devotionele
dienst of bhakti-yoga. Deze bhakti-yoga zal in hoofdstuk zeven van de
Bhagavad-g…t duidelijk worden uitgelegd.
In de yogamethode die in dit hoofdstuk wordt uitgelegd, bestaan er
twee soorten samdhi: samprajñta-samdhi en asamprajñta-samdhi.
Iemand die door verschillende soorten filosofisch onderzoek de transcendentale positie bereikt, wordt beschouwd als iemand die samprajñtasamdhi bereikt heeft. In asamprajñta-samdhi bestaat er geen enkele
verbinding meer met werelds genot, omdat iemand dan ontstegen is aan
alle variaties van geluk die verkregen kunnen worden via de zintuigen.
Wanneer de yog… zich eenmaal in die transcendentale positie bevindt, zal
hij deze nooit verlaten. Als een yog… deze positie niet bereikt, is hij niet
succesvol.
De zogenaamde yogabeoefening van tegenwoordig, die gepaard gaat
met verschillende vormen van zinsbevrediging, is tegenstrijdig. Een yog…
die toegeeft aan seks en drugsgebruik is een aanfluiting. Zelfs de yog…’s die
tijdens het proces van yoga worden aangetrokken door siddhi’s (mystieke
perfecties), zijn niet volmaakt. Wanneer yog…’s worden aangetrokken door
de bijverschijnselen van yoga, kunnen ze het niveau van volmaaktheid
dat in dit vers wordt beschreven, niet bereiken. Daarom moeten personen
die een show maken van gymnastische toeren of siddhi’s beseffen dat het
doel van yoga op die manier verloren gaat.
De beste manier om in dit tijdperk yoga te beoefenen is het KŠabewustzijn, dat niemand zal teleurstellen. Een KŠa-bewust persoon is zo
gelukkig met zijn bezigheid, dat hij naar geen andere vorm van geluk verlangt. Vooral in dit tijdperk van schijnheiligheid zijn er veel hindernissen
voor het beoefenen van ha˜ha-, dhyna- en jñna-yoga, maar deze problemen bestaan niet bij het beoefenen van karma-yoga of bhakti-yoga.
Zolang het materiële lichaam bestaat, moet men in zijn lichamelijke
behoeften voorzien, namelijk eten, slapen, verdedigen en paren. Maar wie
bezig is met zuivere bhakti-yoga, met KŠa-bewustzijn, prikkelt zijn zintuigen niet terwijl hij aan de behoeften van het lichaam voldoet. Integendeel, hij zorgt voor het strikt noodzakelijke, daarbij van de nood een
deugd makend, en ervaart transcendentaal geluk in KŠa-bewustzijn. Hij
staat onverschillig tegenover incidentele gebeurtenissen als ongelukken,
ziekte, schaarste en zelfs de dood van een zeer dierbaar familielid, maar
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let er altijd goed op dat hij zijn plichten in KŠa-bewustzijn of bhakti-yoga
vervult. Ongelukken kunnen hem nooit van zijn plicht afbrengen; zo staat
in de Bhagavad-g…t (2.14): gampyino ’nitys tˆs titikasva bhrata.
Hij verdraagt al deze incidentele gebeurtenissen, omdat hij weet dat ze
komen en gaan en zijn plichten niet beïnvloeden. Op die manier bereikt
hij de hoogste perfectie in het yogaproces.

tekst 24
Sa iNaêYaeNa Yaae¢-VYaae YaaeGaae_iNaivR<aceTaSaa )
SaªLPaPa[>avaNk-aMaa&STYaKTva SavaRNaXaezTa" )
MaNaSaEveiNd]YaGa]aMa& iviNaYaMYa SaMaNTaTa" )) 24 ))

sa nicayena yoktavyo
yogo ’nirviŠŠa-cetas
sa‰kalpa-prabhavn kmˆs
tyaktv sarvn aeataƒ
manasaivendriya-grmaˆ
viniyamya samantataƒ
saƒ — dat; nicayena — met een sterke vastberadenheid; yoktavyaƒ —
moet beoefend worden; yogaƒ — yogamethode; anirviŠŠa-cetas —
zonder af te wijken; sa‰kalpa — mentale speculaties; prabhavn — voort
komen uit; kmn — materiële verlangens; tyaktv — opgevend; sarvn
— alle; aeataƒ — volledig; manas — door de geest; eva — zeker;
indriya-grmam — de volledige verzameling zintuigen; viniyamya —
regulerend; samantataƒ — aan alle kanten.
Yoga moet met vastberadenheid en vertrouwen worden beoefend,
zonder van het pad af te wijken. Daarnaast moet men alle materiële verlangens, die voortkomen uit mentale speculatie, zonder
uitzondering opgeven om zo alle zintuigen aan alle kanten met de
geest te beheersen.

Commentaar: Wie yoga beoefent, moet vastberaden zijn en zijn oefeningen geduldig uitvoeren, zonder zich te laten afleiden. Hij moet ervan
overtuigd zijn dat hij uiteindelijk succes zal behalen en moet met grote
volharding doorgaan en niet ontmoedigd raken als het succes enigszins
op zich laat wachten. Een strikte beoefenaar is verzekerd van succes. Over
bhakti-yoga zegt R™pa Gosvm…:
utshn nicayd dhairyt
tat-tat-karma-pravartant
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sa‰ga-tygt sato vtteƒ
abhir bhaktiƒ prasidhyati
‘Men kan succes bereiken in het proces van bhakti-yoga door oprecht
enthousiasme, volharding, vastberadenheid, door het vervullen van de
voorgeschreven plichten in de omgang met toegewijden en door alleen
bezig te zijn met activiteiten in goedheid.’ (Upademta 3)
Wat vastberadenheid betreft moet men het voorbeeld volgen van de
mus die haar eieren verloor in de golven van de oceaan. Een mus legde
haar eieren eens op het strand van de oceaan, maar de grote oceaan nam
de eieren mee op haar golven. De mus raakte volkomen overstuur en
vroeg de oceaan om haar eieren terug te geven. De oceaan nam haar
verzoek niet eens in overweging. Daarop besloot de mus de hele oceaan
droog te leggen. Met haar kleine snavel begon ze het water uit de oceaan
te halen en iedereen lachte haar uit om haar onmogelijke vastberadenheid. Het nieuws van haar activiteiten verspreidde zich en uiteindelijk
kreeg Garua het te horen, de gigantische vogel die Heer ViŠu draagt.
Hij kreeg medelijden met zijn kleine zusje en besloot haar op te zoeken.
Garua was zeer tevreden over de vastberadenheid van de kleine mus en
beloofde te helpen. Meteen vroeg Garua de oceaan om de eieren terug
te geven, anders zou hij persoonlijk het werk van de mus overnemen. De
oceaan werd bang en gaf de eieren terug. Op die manier werd de mus
weer gelukkig door de genade van Garua.
Op dezelfde manier kan het beoefenen van yoga, in het bijzonder
bhakti-yoga in KŠa-bewustzijn, moeilijk lijken. Maar als iemand de principes met grote vastberadenheid volgt, zal de Heer zeker helpen, want
God helpt degenen die zichzelf helpen.

tekst 25
XaNaE" XaNaEåParMaed(buÖya Da*iTaGa*hqTaYaa )
AaTMaSa&SQa& MaNa" k*-Tva Na ik-iÄdiPa icNTaYaeTa( )) 25 ))

anaiƒ anair uparamed
buddhy dhti-gh…tay
tma-saˆsthaˆ manaƒ ktv
na kiñcid api cintayet
anaiƒ — geleidelijk aan; anaiƒ — stap voor stap; uparamet — men
moet zich weerhouden van; buddhy — door intelligentie; dhti-gh…tay
— gedreven door overtuiging; tma-saˆstham — geplaatst in het transcendentale; manaƒ — de geest; ktv — makend; na — niet; kiñcit —
iets anders; api — zelfs; cintayet — moet denken aan.

6.26
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Geleidelijk aan, stap voor stap, moet men met behulp van de intelligentie, gebaseerd op een rotsvaste overtuiging, de geest in een
toestand van diepe meditatie brengen. Op die manier moet de geest
alleen op het Zelf gericht zijn en nergens anders aan denken.

Commentaar: Door de juiste overtuiging en intelligentie moet men de
activiteiten van de zintuigen geleidelijk aan stoppen. Dit wordt pratyhra
genoemd. Wanneer de geest door overtuiging, meditatie en het stoppen
van zintuiglijke activiteiten onder controle is gebracht, moet hij geconcentreerd raken in samdhi of in een toestand van diepe meditatie; op
dat moment bestaat er niet langer het gevaar dat men in een materiële
levensbeschouwing vervalt. Met andere woorden, zolang het materiële
lichaam bestaat, staat men in contact met materie, maar toch moet men
niet aan zinsbevrediging denken; men zou aan geen ander plezier moeten denken dan aan het plezier van de Allerhoogste Ziel. Deze toestand
kan gemakkelijk bereikt worden door het KŠa-bewustzijn geconcentreerd te beoefenen.

tekst 26
YaTaae YaTaae iNaêl/iTa MaNaêÄl/MaiSQarMa( )
TaTaSTaTaae iNaYaMYaETadaTMaNYaev vXa& NaYaeTa( )) 26 ))

yato yato nicalati
mana cañcalam asthiram
tatas tato niyamyaitad
tmany eva vaaˆ nayet
yataƒ yataƒ — waar dan ook; nicalati — wordt beslist onrustig; manaƒ —
de geest; cañcalam — rusteloos; asthiram — onstandvastig; tataƒ tataƒ
— van daar; niyamya — regulerend; etat — deze; tmani — in het zelf; eva
— zeker; vaam — onder controle; nayet — moet brengen.
Waar de geest ook heen dwaalt door zijn rusteloze en onevenwichtige aard, hij moet zeker worden teruggehaald en opnieuw onder
de controle van het zelf worden gebracht.

Commentaar: De geest is rusteloos en onevenwichtig van aard. Maar
een zelfgerealiseerde yog… moet zijn geest beheersen; de geest mag hem
niet beheersen. Iemand die de geest beheerst (en daardoor ook de zintuigen), wordt een svm… of een gosvm… genoemd, maar iemand die
door zijn geest beheerst wordt, wordt een go-dsa genoemd, een dienaar van de zintuigen. Een gosvm… weet wat zintuiglijk geluk betekent.
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Tij-dens transcendentaal zintuiglijk geluk zijn de zintuigen bezig met het
dienen van H…kea, de allerhoogste eigenaar van de zintuigen — KŠa.
Dit dienen van KŠa met gezuiverde zintuigen wordt KŠa-bewustzijn
genoemd; dat is de manier om de zintuigen onder volledige controle te
krijgen. Sterker nog, het is de hoogste perfectie van yoga.

tekst 27
Pa[XaaNTaMaNaSa& ùeNa& YaaeiGaNa& Sau%MautaMaMa( )
oPaEiTa XaaNTarJaSa& b]ø>aUTaMak-LMazMa( )) 27 ))

pranta-manasaˆ hy enaˆ
yoginaˆ sukham uttamam
upaiti nta-rajasaˆ
brahma-bh™tam akalmaam
pranta — vredig, geconcentreerd op de lotusvoeten van KŠa; manasam — van wie de geest; hi — zeker; enam — deze; yoginam — yog…;
sukham — geluk; uttamam — het hoogste; upaiti — bereikt; ntarajasam — zijn hartstocht tot bedaren gebracht; brahma-bh™tam — bevrijding door vereenzelviging met het Absolute; akalmaam — bevrijd
van alle karmische reacties op zondige activiteiten uit het verleden.
De yog… die zijn geest op Mij geconcentreerd heeft, bereikt beslist
het allerhoogste transcendentale geluk. Hij is aan de hoedanigheid
hartstocht ontstegen en beseft dat hij kwalitatief gelijk is aan het
Absolute. Op die manier is hij bevrijd van alle karmische reacties
op zijn vroegere daden.

Commentaar: Brahma-bh™ta is de toestand waarin iemand vrij is van
materiële onzuiverheden en standvastig is in de transcendentale dienst
aan de Heer. Mad-bhaktiˆ labhate parm (Bg. 18.54). Men kan niet op het
niveau van Brahman, het Absolute, blijven, tenzij de geest op de lotusvoeten van de Heer is geconcentreerd. Sa vai manaƒ kŠa-padravindayoƒ.
Wanneer iemand altijd bezig is met transcendentale liefdedienst aan de
Heer, dat wil zeggen wanneer hij KŠa-bewust is, dan is hij werkelijk bevrijd van de hoedanigheid hartstocht en van alle materiële onzuiverheid.

tekst 28
YauÅàev& SadaTMaaNa& YaaeGaq ivGaTak-LMaz" )
Sau%eNa b]øSa&SPaXaRMaTYaNTa& Sau%MaénuTae )) 28 ))
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yuñjann evaˆ sadtmnaˆ
yog… vigata-kalmaaƒ
sukhena brahma-saˆsparam
atyantaˆ sukham anute
yuñjan — het beoefenen van yoga; evam — zo; sad — altijd; tmnam
— het zelf; yog… — iemand die in verbinding staat met het Allerhoogste
Zelf; vigata — bevrijd van; kalmaaƒ — alle materiële onzuiverheid; sukh
ena — in transcendentaal geluk; brahma-saˆsparam — voortdurend in
contact met de Allerhoogste; atyantam — de hoogste; sukham — geluk;
anute — bereikt.
Zo raakt de zelfbeheerste yog…, die voortdurend het yogaproces
beoefent, bevrijd van alle materiële onzuiverheid en bereikt hij
het hoogste stadium van volmaakt geluk in de transcendentale
liefdedienst aan de Heer.

Commentaar: Zelfrealisatie betekent dat iemand zijn wezenlijke positie
in relatie met de Allerhoogste kent. De individuele ziel is een integrerend
deeltje van de Allerhoogste en het is haar positie om de Heer transcendentale dienst te bewijzen. Dit transcendentale contact met de Allerhoogste
wordt brahma-saˆspara genoemd.

tekst 29
SavR>aUTaSQaMaaTMaaNa& SavR>aUTaaiNa caTMaiNa )
wR+aTae YaaeGaYau¢-aTMaa SavR}a SaMadXaRNa" )) 29 ))

sarva-bh™ta-stham tmnaˆ
sarva-bh™tni ctmani
…kate yoga-yukttm
sarvatra sama-daranaƒ
sarva-bh™ta-stham — aanwezig in alle wezens; tmnam — de Superziel; sarva — alle; bh™tni — wezens; ca — ook; tmani — in het Zelf;
…kate — ziet beslist; yoga-yukta-tm — iemand die verbonden is met
KŠa-bewustzijn; sarvatra — overal; sama-daranaƒ — als gelijk beschouwend.
Een ware yog… ziet Mij in alle wezens en ziet ook ieder wezen in
Mij. Wie zelfgerealiseerd is, ziet Mij, dezelfde Allerhoogste Heer,
overal.

Commentaar: Een KŠa-bewuste yog… is de volmaakte ziener omdat hij
ziet dat KŠa, de Allerhoogste, in ieders hart aanwezig is als de Superziel
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(Paramtm). Ÿvaraƒ sarva-bh™tnˆ hd-dee ’rjuna ti˜hati. In Zijn
Paramtm-aspect is de Heer aanwezig in zowel het hart van een hond
als dat van een brhmaŠa. De volmaakte yog… weet dat de Heer eeuwig
transcendentaal is en dat Hij door Zijn aanwezigheid in een hond of een
brhmaŠa niet beïnvloed wordt door materie. Dat is de allerhoogste neutraliteit van de Heer.
De individuele ziel is ook aanwezig in het individuele hart, maar ze
is niet in alle harten aanwezig; dat is het verschil tussen de individuele
ziel en de Superziel. Iemand die niet daadwerkelijk yoga beoefent, kan
dit niet zo duidelijk zien. Een KŠa-bewust persoon ziet KŠa in het hart
van zowel een gelovig als een ongelovig persoon. Dit wordt in de smti als
volgt aangegeven: tatatvc ca mttvd tm hi paramo hariƒ — ‘Als
de bron van alle wezens is de Heer als een moeder en een instandhouder.’
Zoals de moeder onpartijdig is tegenover haar verschillende kinderen, zo
is de allerhoogste vader (of moeder) dat ook. De Superziel is dus altijd
aanwezig in het hart van ieder levend wezen.
Ook uitwendig bevindt ieder levend wezen zich in de energie van
de Heer. Zoals in het zevende hoofdstuk zal worden uitgelegd, heeft de
Heer hoofdzakelijk twee energieën, namelijk de spirituele (of hogere) en
de materiële (of lagere). Hoewel het levend wezen deel uitmaakt van de
hogere energie, is het geconditioneerd door de lagere energie; het levend
wezen bevindt zich altijd in de energie van de Heer. Ieder levend wezen
bevindt zich op een of andere manier in Hem.
De yog… ziet gelijkheid, omdat hij ziet dat alle levende wezens in alle
omstandigheden dienaren van God blijven, ook al bevinden ze zich in
verschillende situaties door de resultaten van hun karmische activiteiten.
Wanneer het zich in de materiële energie bevindt, dient het levend wezen
de materiële zintuigen, maar wanneer het zich in de spirituele energie bevindt, dient het de Allerhoogste Heer rechtstreeks. In beide gevallen is
het levend wezen een dienaar van God. Een KŠa-bewust persoon bezit
deze visie van gelijkheid volkomen.

tekst 30
Yaae Maa& PaXYaiTa SavR}a Sav| c MaiYa PaXYaiTa )
TaSYaah& Na Pa[<aXYaaiMa Sa c Mae Na Pa[<aXYaiTa )) 30 ))

yo mˆ payati sarvatra
sarvaˆ ca mayi payati
tasyhaˆ na praŠaymi
sa ca me na praŠayati
yaƒ — wie dan ook; mm — Mij; payati — ziet; sarvatra — overal; sarvam — alles; ca — en; mayi — in Mij; payati — ziet; tasya — voor hem;
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aham — Ik; na — niet; praŠaymi — ben verloren; saƒ — hij; ca —
ook; me — voor Mij; na — evenmin; praŠayati — is verloren.
Voor wie Mij overal ziet en alles ziet in Mij, zal Ik nooit verloren
zijn noch zal hij ooit verloren zijn voor Mij.

Commentaar: Een KŠa-bewust persoon ziet Heer KŠa beslist overal
en ziet alles in KŠa. Zo’n persoon mag dan alle verschillende verschijnselen in de materiële natuur zien, maar in ieder afzonderlijk geval is hij
zich bewust van KŠa en weet hij dat alles een manifestatie is van KŠa’s
energie. Zonder KŠa kan niets bestaan en KŠa is de Heer van alles
— dat is het basisprincipe van KŠa-bewustzijn.
KŠa-bewustzijn is het ontwikkelen van liefde voor KŠa en het is
een positie die zelfs boven materiële bevrijding verheven is. Op dit niveau
van KŠa-bewustzijn, dat hoger is dan zelfrealisatie, wordt de toegewijde
één met KŠa in de zin dat KŠa alles voor de toegewijde betekent en
dat de toegewijde vol van liefde voor KŠa raakt. Op dat moment bestaat
er een zeer vertrouwelijke relatie tussen de Heer en de toegewijde. Het
levend wezen zal dan nooit meer verloren zijn en evenmin zal de Persoonlijkheid Gods ooit uit het zicht van de toegewijde zijn. Opgaan in
KŠa is spirituele zelfvernietiging. Een toegewijde neemt dat risico niet.
In de Brahma-saˆhit (5.38) staat:
premñjana-cchurita-bhakti-vilocanena
santaƒ sadaiva hdayeu vilokayanti
yaˆ ymasundaram acintya-guŠa-svar™paˆ
govindam di-puruaˆ tam ahaˆ bhajmi
‘Ik aanbid de oorspronkelijke Heer, Govinda, die altijd zichtbaar is voor
de toegewijde van wie de ogen gezalfd zijn met de balsem van liefde. Hij
wordt gezien in Zijn eeuwige gedaante van ®ymasundara, die aanwezig
is in het hart van de toegewijde.’
Heer KŠa verdwijnt nooit uit het zicht van de toegewijde die dit
niveau bereikt heeft en evenmin verliest de toegewijde Hem uit het oog.
Voor de yog… die de Heer in het hart ziet als Paramtm, geldt hetzelfde.
Zo’n yog… verandert in een zuivere toegewijde en kan het niet verdragen
wanneer hij de Heer zelfs voor een moment niet in zichzelf ziet.

tekst 31
SavR>aUTaiSQaTa& Yaae Maa& >aJaTYaek-TvMaaiSQaTa" )
SavRQaa vTaRMaaNaae_iPa Sa YaaeGaq MaiYa vTaRTae )) 31 ))
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sarva-bh™ta-sthitaˆ yo mˆ
bhajaty ekatvam sthitaƒ
sarvath vartamno ’pi
sa yog… mayi vartate
sarva-bh™ta-sthitam — aanwezig in het hart van iedereen; yaƒ — hij die;
mm — Mij; bhajati — met devotie dient; ekatvam — in eenheid; sthitaƒ
— geplaatst; sarvath — in alle opzichten; varta-mnaƒ — verblijvend;
api — ondanks; saƒ — hij; yog… — de transcendentalist; mayi — in Mij;
vartate — verblijft.
Zo’n yog… die de Superziel met liefde en devotie dient en weet dat
Ik en de Superziel één zijn, verblijft onder alle omstandigheden
voortdurend in Mij.

Commentaar: Een yog… die zich oefent in meditatie op de Superziel, ziet in
zichzelf de volkomen expansie van KŠa als ViŠu, met vier handen, die
een hoornschelp, een discus, een knots en een lotusbloem vasthouden.
De yog… moet beseffen dat ViŠu niet van KŠa verschilt. In Zijn gedaante
als de Superziel is KŠa aanwezig in ieders hart. Bovendien bestaat er
geen verschil tussen de ontelbare Superzielen die aanwezig zijn in de
ontelbare harten van de levende wezens. Er bestaat evenmin een verschil
tussen een KŠa-bewust persoon, die altijd bezig is met transcendentale
liefdedienst aan KŠa, en een perfecte yog…, die op de Superziel mediteert.
De KŠa-bewuste yog… verblijft altijd in KŠa, ook al is hij bezig met verschillende activiteiten in het materiële bestaan. Dit wordt bevestigd in de
Bhakti-rasmta-sindhu (1.2.187) van ®r…la R™pa Gosvm…: nikhilsv apy
avasthsu j…van-muktaƒ sa ucyate. Een toegewijde van de Heer, die altijd
KŠa-bewust bezig is, is vanzelf bevrijd. In het Nrada-pañcartra wordt
dit als volgt uitgedrukt:
dik-kldy-anavacchinne
kŠe ceto vidhya ca
tan-mayo bhavati kipraˆ
j…vo brahmaŠi yojayet
‘Door de aandacht te concentreren op de transcendentale gedaante van
KŠa, die alomtegenwoordig en boven ruimte en tijd verheven is, raakt
men helemaal vervuld van gedachten aan KŠa en bereikt men de gelukkige toestand van transcendentale omgang met Hem.’
In het beoefenen van yoga is KŠa-bewustzijn het hoogste stadium
van samdhi (de toestand van diepe meditatie). Juist dit besef dat KŠa in
ieders hart aanwezig is als de Superziel, is wat de yog… perfect maakt. De
veda’s bevestigen dit onvoorstelbare vermogen van de Heer als volgt: eko
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’pi san bahudh yo ’vabhti — ‘Hoewel de Heer één is, is Hij in ontelbare
harten aanwezig als vele.’ (Gopla-tpan… Upaniad, P™rva 21) En in de
smti-stra wordt ook gezegd:
eka eva paro viŠuƒ
sarva-vyp… na saˆayaƒ
aivaryd r™pam ekaˆ ca
s™rya-vat bahudheyate
‘ViŠu is één, maar Hij is beslist alomtegenwoordig. Door Zijn onvoorstelbare vermogen is Hij, ondanks Zijn ene vorm, overal aanwezig, zoals de
zon op verscheidene plaatsen tegelijk verschijnt.’

tekst 32
AaTMaaEPaMYaeNa SavR}a SaMa& PaXYaiTa Yaae_JauRNa )
Sau%& va Yaid va du"%& Sa YaaeGaq ParMaae MaTa" )) 32 ))

tmaupamyena sarvatra
samaˆ payati yo ’rjuna
sukhaˆ v yadi v duƒkhaˆ
sa yog… paramo mataƒ
tma — met zijn zelf; aupamyena — door vergelijking; sarvatra — overal; samam — gelijkelijk; payati — ziet; yaƒ — hij die; arjuna — o Arjuna;
sukham — geluk; v — of; yadi — als; v — of; duƒkham — verdriet;
saƒ — zo’n; yog… — een transcendentalist; paramaƒ — volmaakt; mataƒ
— wordt beschouwd.
De volmaakte yog… is degene die door vergelijking met zichzelf de
ware gelijkheid van alle wezens ziet, zowel tijdens hun geluk als
hun verdriet, o Arjuna!

Commentaar: Wie KŠa-bewust is, is een perfecte yog…; hij is zich bewust van ieders geluk en verdriet door zijn eigen persoonlijke ervaring.
De oorzaak van de ellende van een levend wezen is dat het zijn relatie
met God vergeten is. Maar de oorzaak van geluk is het besef dat KŠa
de allerhoogste genieter van alle activiteiten van het menselijk wezen is,
de eigenaar van alle landen en planeten en de oprechtste vriend van alle
levende wezens. De perfecte yog… weet dat het levend wezen dat door de
hoedanigheden van de materiële natuur geconditioneerd is, onderhevig
is aan de drievoudige materiële ellende doordat het zijn relatie met KŠa
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is vergeten. Wie KŠa-bewust is en daardoor gelukkig, probeert de kennis
van KŠa overal te verspreiden.
Omdat de perfecte yog… iedereen probeert te laten inzien wat het
belang is van KŠa-bewust worden, is hij de beste filantroop ter wereld
en de dienaar die de Heer het dierbaarst is. Na ca tasmn manuyeu
kacin me priya-kttamaƒ (Bg. 18.69). Met andere woorden, een toegewijde van de Heer denkt altijd aan het welzijn van alle levende wezens
en op deze manier is hij daadwerkelijk de vriend van iedereen. Hij is de
beste yog… omdat hij niet alleen naar zijn eigen perfectie in yoga verlangt,
maar ook moeite doet voor anderen. Hij is andere levende wezens niet
kwaadgezind. Hier zien we het contrast tussen een zuivere toegewijde van
de Heer en een yog… die alleen maar geïnteresseerd is in zijn persoonlijke
verheffing. Een yog… die zich heeft teruggetrokken op een afgezonderde
plaats om daar op een perfecte manier te mediteren, is misschien niet net
zo volmaakt als een toegewijde die zijn best doet om iedereen tot KŠabewustzijn te brengen.

tekst 33
AJauRNa ovac
Yaae_Ya& YaaeGaSTvYaa Pa[ae¢-" SaaMYaeNa MaDauSaUdNa )
WTaSYaah& Na PaXYaaiMa cÄl/TvaiTSQaiTa& iSQaraMa( )) 33 ))

arjuna uvca
yo ’yaˆ yogas tvay proktaƒ
smyena madhus™dana
etasyhaˆ na paymi
cañcalatvt sthitiˆ sthirm
arjunaƒ uvca — Arjuna zei; yaƒ ayam — dit stelsel; yogaƒ — mystiek;
tvay — door Jou; proktaƒ — beschreven; smyena — in het algemeen;
madhu-s™dana — o doder van de demon Madhu; etasya — van dit;
aham — ik; na — niet; paymi — zie; cañcalatvt — door rusteloosheid;
sthitim — situatie; sthirm — duurzaam.
Arjuna zei: O Madhus™dana, de yogamethode die Je me in het kort
beschreven hebt, lijkt me onpraktisch en niet vol te houden, want
de geest is rusteloos en onstandvastig.

Commentaar: De mystieke yogamethode die Heer KŠa voor Arjuna beschreven heeft, beginnend met de woorden ‘ucau dee’ en eindigend met
‘yog… paramaƒ’, wordt hier door Arjuna uit een gevoel van onvermogen
verworpen. In dit Kali-tijdperk kan een gewoon mens onmogelijk zijn huis
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verlaten om naar een afgezonderde plaats in de bergen of het oerwoud te
gaan om yoga te beoefenen. Het huidige tijdperk wordt gekenmerkt door
een bittere strijd om een kortstondig bestaan. De mensen nemen zelfrealisatie niet serieus, zelfs niet wanneer ze bereikt kan worden door eenvoudige, praktische methoden, laat staan door de moeilijke yogamethode, die
de manier van leven, de manier van zitten, het uitkiezen van een zitplaats
en de onthechting van de geest van materiële bezigheden reguleert.
Arjuna was praktisch ingesteld en dacht daarom dat het onmogelijk
was om deze yogamethode te volgen, zelfs al was hij op verschillende
manieren begunstigd. Hij behoorde tot de koninklijke familie en was zeer
verheven vanwege talloze eigenschappen; hij was een groot strijder, had
een lang leven en hij was vooral de vertrouwelijkste vriend van KŠa, de
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Vijfduizend jaar geleden had Arjuna
veel betere faciliteiten dan wij nu hebben en toch weigerde hij deze yogamethode te aanvaarden. Nergens in de geschiedenis is er een aanwijzing te
vinden dat hij deze methode ooit beoefend heeft. In dit Kali-tijdperk moet
deze methode daarom in het algemeen als onmogelijk worden beschouwd.
Voor een zeer zeldzame enkeling zou het natuurlijk mogelijk kunnen zijn,
maar voor de mensen in het algemeen is het onmogelijk. Als dit vijfduizend
jaar geleden al zo was, wat dan te spreken van nu? Zij die deze yogamethode in verschillende zogenaamde scholen en clubs imiteren, verspillen
zeker hun tijd, ook al zijn ze nog zo ingenomen met zichzelf. Ze bevinden
zich in volslagen onwetendheid over het verlangde doel.

tekst 34
cÄl&/ ih MaNa" k*-Z<a Pa[MaaiQa bl/vÕ*!Ma( )
TaSYaah& iNaGa]h& MaNYae vaYaaeirv SauduZk-rMa( )) 34 ))

cañcalaˆ hi manaƒ kŠa
pramthi balavad dham
tasyhaˆ nigrahaˆ manye
vyor iva su-dukaram
cañcalam — rusteloos; hi — zeker; manaƒ — geest; kŠa — o KŠa;
pramthi — onrust veroorzakend; bala-vat — sterk; dham — koppig;
tasya — zijn; aham — ik; nigraham — bedwang; manye — denk; vyoƒ
— van de wind; iva — zoals; su-dukaram — moeilijk.
De geest is rusteloos, onstuimig, koppig en zeer sterk, o KŠa,
en hem beteugelen lijkt me moeilijker dan het bedwingen van
de wind.
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Commentaar: De geest is zo sterk en koppig dat hij soms de intelligentie
de baas is, ook al is het juist de geest die ondergeschikt aan de intelligentie
hoort te zijn. Voor iemand die in het dagelijkse leven zoveel hindernissen
moet zien te overwinnen, is het zeker bijzonder moeilijk om de geest te
beheersen. Men kan op een kunstmatige manier neutraal komen te staan
tegenover vriend en vijand, maar uiteindelijk is geen enkel werelds persoon daartoe in staat, omdat zoiets moeilijker is dan het bedwingen van
de razende wind.
In de vedische literatuur (Ka˜ha Upaniad 1.3.3-4) wordt gezegd:
tmnaˆ rathinaˆ viddhi
ar…raˆ ratham eva ca
buddhiˆ tu srathiˆ viddhi
manaƒ pragraham eva ca
indriyŠi hayn hur
viayˆs teu go-carn
tmendriya-mano-yuktaˆ
bhoktety hur man…iŠaƒ
‘Het individu is de passagier in het voertuig van het materiële lichaam en
de intelligentie is de bestuurder. De geest is de teugel en de zintuigen zijn
de paarden. Het zelf is dus degene die geniet of lijdt in het gezelschap van
de geest en de zintuigen. Dat is de opvatting van grote denkers.’ Normaliter bestuurt de intelligentie de geest, maar de geest is zo sterk en koppig
dat hij soms zelfs onze intelligentie de baas is, zoals een acute infectie
soms sterker is dan de uitwerking van een medicijn. Deze sterke geest
moet bedwongen worden door het beoefenen van yoga, maar deze beoefening is voor een werelds persoon als Arjuna niet praktisch, laat staan
voor de moderne mens.
Het voorbeeld dat in dit vers gebruikt wordt, is heel toepasselijk: niemand kan de wind vangen. En het is nog moeilijker om de razende geest
te vangen. De gemakkelijkste manier om de geest te beheersen is door
nederig de grote mantra voor verlossing ‘Hare KŠa’ te chanten; dit is wat
Heer Caitanya ons aanraadt. De voorgeschreven methode is sa vai manaƒ
kŠa-padravindayoƒ: men moet zijn geest volledig in KŠa verdiepen.
Alleen dan zullen er geen andere bezigheden zijn die de geest onrustig
maken.

tekst 35
é[q>aGavaNauvac
ASa&XaYa& Mahabahae MaNaae duiNaRGa]h& cl/Ma( )
A>YaaSaeNa Tau k-aENTaeYa vEraGYae<a c Ga*ùTae )) 35 ))
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r…-bhagavn uvca
asaˆayaˆ mah-bho
mano durnigrahaˆ calam
abhysena tu kaunteya
vairgyeŠa ca ghyate
r…-bhagavn uvca — de Persoonlijkheid Gods zei; asaˆayam — ongetwijfeld; mah-bho — o sterkgearmde; manaƒ — de geest; durni
graham — moeilijk te bedwingen; calam — rusteloos; abhysena — door
oefening; tu — maar; kaunteya — o zoon van Kunt…; vairgyeŠa — door
onthechting; ca — ook; ghyate — kan op die manier beheerst worden.
Heer ®r… KŠa zei: O sterkgearmde zoon van Kunt…, het is ongetwijfeld erg moeilijk om de rusteloze geest te bedwingen, maar het
is mogelijk door de juiste oefening en door onthechting.

Commentaar: De moeilijkheid om de koppige geest te bedwingen waarover Arjuna sprak, wordt ook door de Persoonlijkheid Gods onderkend,
maar tegelijkertijd geeft Hij de suggestie dat het mogelijk is door oefening
en onthechting. Wat houdt die oefening in? In het huidige tijdperk kan
niemand de strikte regels en bepalingen naleven die zeggen dat men zich
in een heilige plaats moet vestigen, de geest op de Superziel moet richten,
de zintuigen en de geest moet beheersen, celibatair en in afzondering
moet leven enz. Maar door het beoefenen van KŠa-bewustzijn verricht
men negen soorten devotionele dienst aan de Heer. De eerste en belangrijkste van deze devotionele bezigheden is horen over KŠa. Dit is een
zeer krachtige, transcendentale methode om de geest van alle twijfels te
zuiveren. Hoe meer men over KŠa hoort, des te verlichter en onthechter
men wordt van alles wat de geest bij KŠa weghaalt. Door de geest vrij te
maken van gehechtheid aan activiteiten die niet aan de Heer gewijd zijn,
kan iemand heel gemakkelijk vairgya leren.
Vairgya betekent onthechting van materie en het verdiepen van de
geest in het spirituele. De spirituele onthechting die door de impersonalisten beoefend wordt, is moeilijker dan de geest gehecht maken aan
de activiteiten van KŠa. Dit laatste is praktisch, omdat men door te
horen over KŠa vanzelf gehecht raakt aan de Allerhoogste Ziel. Deze
gehechtheid wordt parenubhava genoemd, spirituele voldoening. Het
is te vergelijken met het gevoel van voldoening dat iemand die hongerig
is ervaart bij elke hap die hij eet. Hoe meer een hongerig persoon eet, des
te meer voldoening en kracht hij voelt. Op dezelfde manier voelt iemand
transcendentale voldoening door devotionele dienst te verrichten, terwijl
zijn geest onthecht raakt van materiële doelen. Het is te vergelijken met
het genezen van een ziekte door een deskundige behandeling en het
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juiste dieet. Horen over de transcendentale activiteiten van Heer KŠa is
de deskundige behandeling voor de waanzinnige geest en het eten van
voedsel dat aan KŠa geofferd is, is het juiste dieet voor de lijdende
patiënt. Deze behandeling is het proces van KŠa-bewustzijn.

tekst 36
ASa&YaTaaTMaNaa YaaeGaae duZPa[aPa wiTa Mae MaiTa" )
vXYaaTMaNaa Tau YaTaTaa XaKYaae_vaáuMauPaaYaTa" )) 36 ))

asaˆyattman yogo
duprpa iti me matiƒ
vaytman tu yatat
akyo ’vptum upyataƒ
asaˆyata — onbeteugeld; tman — door de geest; yogaƒ — zelfrealisatie; duprpaƒ — moeilijk te verwerven; iti — zo; me — Mijn; matiƒ
— mening; vaya — beheerst; tman — door de geest; tu — maar; yatat — al strevend; akyaƒ — mogelijk; avptum — bereiken; upyataƒ
— op de juiste manier.
Voor iemand met een onbeteugelde geest is zelfrealisatie een zware
opgave. Maar wie zijn geest beheerst en op de juiste manier te werk
gaat, is verzekerd van succes. Dat is Mijn mening.

Commentaar:DeAllerhoogste Persoonlijkheid Gods verklaart dat iemand
die niet de juiste behandeling aanvaardt om de geest van materiële bezigheden te onthechten, nauwelijks succes kan hebben in zelfrealisatie. Het
beoefenen van yoga terwijl de geest tegelijkertijd met materieel plezier
bezig is, valt te vergelijken met pogingen om een vuur aan te steken en er
tegelijkertijd water op te gooien. Het beoefenen van yoga zonder de geest
te bedwingen is tijdverspilling. Zo’n show van yoga mag dan materieel
gezien winstgevend zijn, maar wat spirituele bewustwording betreft, is het
waardeloos. Daarom moet men de geest bedwingen door hem voortdurend bezig te houden met transcendentale liefdedienst aan de Heer. Tenzij
iemand KŠa-bewust bezig is, kan hij de geest niet op een evenwichtige
manier beheersen. Een KŠa-bewust persoon krijgt zonder afzonderlijke
inspanning gemakkelijk de resultaten van het beoefenen van yoga, maar
iemand die yoga beoefent, kan niet succesvol zijn zonder KŠa-bewust
te worden.

6.37

Dhyšna-yoga

/ 345

tekst 37
AJauRNa ovac
AYaiTa" é[ÖYaaePaeTaae YaaeGaaÀil/TaMaaNaSa" )
APa[aPYa YaaeGaSa&iSaiÖ& k-a& GaiTa& k*-Z<a GaC^iTa )) 37 ))

arjuna uvca
ayatiƒ raddhayopeto
yogc calita-mnasaƒ
aprpya yoga-saˆsiddhiˆ
kˆ gatiˆ kŠa gacchati
arjunaƒ uvca — Arjuna zei; ayatiƒ — de transcendentalist die faalt;
raddhay — met geloof; upetaƒ — bezig zijn; yogt — van de mystieke
verbinding; calita — afgeweken; mnasaƒ — wie zo’n geest heeft; aprpya — er niet in slagen te bereiken; yoga-saˆsiddhim — de hoogste
volmaaktheid op mystiek gebied; km — welke; gatim — bestemming;
kŠa — o KŠa; gacchati — bereikt.
Arjuna zei: O KŠa, wat is de bestemming van de falende transcendentalist die zich aanvankelijk met geloof op het proces van
zelfrealisatie toelegt, maar er later mee ophoudt door materiële
verlangens en daardoor niet tot volmaaktheid in yoga komt?

Commentaar: In de Bhagavad-g…t wordt het pad van zelfrealisatie of
yoga beschreven. Het basisprincipe van zelfrealisatie is het besef dat het
levend wezen niet dit materiële lichaam is, maar dat het ervan verschilt
en dat zijn geluk gelegen is in een eeuwig, transcendentaal bestaan van
gelukzaligheid en kennis, dat ontstegen is aan zowel het lichaam als de
geest. Zelfrealisatie wordt nagestreefd door het volgen van het pad van
kennis, door het beoefenen van het achtvoudige yoga-systeem of door
bhakti-yoga. Door elk van deze methoden moet men zich bewust worden
van de wezenlijke positie van het levend wezen, zijn relatie met God en
de activiteiten waardoor het de verloren verbintenis kan herstellen en de
hoogste perfectie kan bereiken — KŠa-bewustzijn. Door welke van deze
drie methoden dan ook te volgen, is iemand ervan verzekerd dat hij vroeg
of laat het hoogste doel zal bereiken. Dit verzekerde de Heer ons in het
tweede hoofdstuk: zelfs een kleine inspanning op het transcendentale pad
geeft hoop op verlossing.
Van de drie genoemde methoden is vooral het pad van bhakti-yoga
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geschikt voor dit tijdperk, omdat het de meest rechtstreekse methode
van godsrealisatie is. Om hier dubbel zeker van te zijn, vraagt Arjuna aan
KŠa om Zijn eerder gemaakte bewering te bevestigen. Men kan in alle
oprechtheid het pad van zelfrealisatie aanvaarden, maar de methode van
het cultiveren van kennis en het beoefenen van de achtvoudige yogamethode zijn over het algemeen zeer moeilijk in dit tijdperk. Om vele redenen kan iemand daarom ondanks voortdurende inspanning toch falen,
vooral als hij niet serieus genoeg is in het volgen van de methode.
Het volgen van het transcendentale pad betekent min of meer de oorlog verklaren aan de illusionerende energie. Als gevolg daarvan probeert de
illusionerende energie iemand die aan haar greep probeert te ontsnappen,
te verslaan met verschillende verleidingen. Een geconditioneerde ziel is al
verleid door de hoedanigheden van de materiële energie en er bestaat alle
kans dat ze weer verleid wordt, zelfs tijdens het beoefenen van transcendentale disciplines. Dit wordt yogc calita-mnasaƒ genoemd, afwijken
van het transcendentale pad. Arjuna is benieuwd naar de gevolgen van
het afwijken van het pad van zelfrealisatie.

tekst 38
k-iÀàae>aYaiv>a]íiX^àa>a]iMav NaXYaiTa )
APa[iTaïae Mahabahae ivMaU!ae b]ø<a" PaiQa )) 38 ))

kaccin nobhaya-vibhra˜a
chinnbhram iva nayati
aprati˜ho mah-bho
vim™ho brahmaŠaƒ pathi
kaccit — of; na — niet; ubhaya — allebei; vibhra˜aƒ — afgeweken van;
chinna — gescheurde; abhram — wolk; iva — zoals; nayati — gaat verloren; aprati˜haƒ — zonder enige positie; mah-bho — o sterkgearmde
KŠa; vim™haƒ — verward; brahmaŠaƒ — van het transcendentale;
pathi — op het pad.
O sterkgearmde KŠa, zullen zowel spiritueel als materieel succes
niet verloren gaan voor zo iemand die is afgeweken van het transcendentale pad, en gaat hij zo niet verloren als een verwaaide wolk,
zonder ergens een vaste plaats te hebben?

Commentaar: Er zijn twee manieren om vooruitgang te maken. Materialisten zijn niet geïnteresseerd in het transcendentale; ze zijn meer geïnteresseerd in materiële vooruitgang door economische ontwikkeling of
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door bevordering naar hogere planeten via activiteiten die hen daar naartoe leiden. Wanneer iemand het transcendentale pad aanvaardt, moet hij
met alle materiële activiteiten stoppen en alle vormen van zogenaamd
geluk opgeven. Wanneer de transcendentalist faalt in zijn streven, lijkt het
dat beide wegen voor hem gesloten zijn; met andere woorden, hij zal materieel gezien niet kunnen genieten en spiritueel zal hij evenmin succesvol
zijn. Hij heeft geen positie; hij is als een verwaaide wolk. Soms maakt een
wolk in de lucht zich los van een kleine wolk en voegt zich bij een grote,
maar als ze zich niet bij die grote wolk kan voegen, wordt ze weggeblazen
door de wind en verwaait ze in de uitgestrekte lucht tot niets.
De brahmaŠaƒ pathi is het pad van transcendentale bewustwording
door te beseffen dat men in essentie een spiritueel wezen is en een integrerend deel van de Allerhoogste Heer, die gemanifesteerd is als Brahman,
Paramtm en Bhagavn. Heer ®r… KŠa is de volledigste manifestatie van
de Allerhoogste Absolute Waarheid en daarom is een succesvol transcendentalist iemand die zich aan de Allerhoogste Persoon heeft overgegeven.
Het doel van het leven bereiken via Brahman en Paramtm zal vele, vele
levens vergen (bah™nˆ janmanm ante). Het allerhoogste pad van transcendentale bewustwording is daarom bhakti-yoga of KŠa-bewustzijn,
de rechtstreekse methode.

tekst 39
WTaNMae Sa&XaYa& k*-Z<a ^etauMahRSYaXaezTa" )
TvdNYa" Sa&XaYaSYaaSYa ^etaa Na ùuPaPaÛTae )) 39 ))

etan me saˆayaˆ kŠa
chettum arhasy aeataƒ
tvad-anyaƒ saˆayasysya
chett na hy upapadyate
etat — dit is; me — mijn; saˆayam — twijfel; kŠa — o KŠa; chettum
— verdrijven; arhasi — Je wordt verzocht; aeataƒ — volledig; tvat — dan
Jou; anyaƒ — ander; saˆayasya — van de twijfel; asya — deze; chett
— verwijderaar; na — nooit; hi — zeker; upapadyate — is te vinden.
Dat is mijn twijfel, o KŠa, en ik vraag Je om deze volledig te verdrijven. Buiten Jou is er niemand die deze twijfel kan vernietigen.

Commentaar: KŠa kent het verleden, het heden en de toekomst perfect.
In het begin van de Bhagavad-g…t zei de Heer dat alle levende wezens
in het verleden als een individu bestonden, dat ze in het heden bestaan
en dat ze in de toekomst hun individuele identiteit zullen behouden, zelfs
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na bevrijding uit de materiële verstrikking. Hij heeft het vraagstuk van de
toekomst van het levend wezen dus al opgelost. Maar Arjuna wil nu weten
wat de toekomst is van de transcendentalist die gefaald heeft. Niemand is
gelijk aan of staat boven KŠa en zeker de zogenaamde wijzen en filosofen die overgeleverd zijn aan de materiële natuur, kunnen Hem niet evenaren. Het oordeel van KŠa is daarom het volledige en doorslaggevende
antwoord op alle twijfels, want Hij kent verleden, heden en toekomst
perfect — maar niemand kent Hem. Alleen KŠa en KŠa-bewuste toegewijden kunnen onderscheiden wat wat is.

tekst 40
é[q>aGavaNauvac
PaaQaR NaEveh NaaMau}a ivNaaXaSTaSYa ivÛTae )
Na ih k-LYaa<ak*-Tk-iêÕuGaRiTa& TaaTa GaC^iTa )) 40 ))

r…-bhagavn uvca
prtha naiveha nmutra
vinas tasya vidyate
na hi kalyŠa-kt kacid
durgatiˆ tta gacchati
r…-bhagavn uvca — de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei; prtha
— o zoon van Pth; na eva — nooit is het zo; iha — in de materiële
wereld; na — nooit; amutra — in het volgend leven; vinaƒ — vernietiging; tasya — zijn; vidyate — bestaat; na — nooit; hi — zeker; kalyŠakt — iemand die gunstige activiteiten verricht; kacit — wie dan ook;
durgatim — naar neergang; tta — Mijn vriend; gacchati — gaat.
De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: O zoon van Pth, een
transcendentalist die gunstige activiteiten verricht, zal nooit verloren gaan, niet in dit leven en niet in het volgende, want wie goeddoet, Mijn vriend, wordt nooit overmand door kwaad.

Commentaar: In het ®r…mad-Bhgavatam (1.5.17) geeft ®r… Nrada Muni
de volgende instructies aan Vysadeva:
tyaktv sva-dharmaˆ caraŠmbujaˆ harer
bhajann apakvo ’tha patet tato yadi
yatra kva vbhadram abh™d amuya kiˆ
ko vrtha pto ’bhajatˆ sva-dharmataƒ
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‘Er is op geen enkele manier sprake van verlies of achteruitgang wanneer
iemand alle materiële verwachtingen opgeeft en volkomen zijn toevlucht
zoekt bij de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Maar een niet-toegewijde
kan zich volledig toeleggen op zijn voorgeschreven plichten, zonder daarbij iets te winnen.’ Voor het verbeteren van onze materiële situatie zijn
er vele activiteiten, zowel activiteiten die gebaseerd zijn op de heilige
teksten als gewone activiteiten. Een transcendentalist wordt geacht alle
materiële activiteiten op te geven om vooruitgang te maken in het spirituele leven, KŠa-bewustzijn.
Iemand zou nu kunnen tegenwerpen dat hij door KŠa-bewustzijn
de hoogste perfectie kan bereiken als het proces wordt voltooid, maar
dat hij zowel materieel als spiritueel gezien verliest als hij dit niveau van
perfectie niet bereikt. In de heilige teksten is bepaald dat iemand karma
moet ondergaan als hij zijn voorgeschreven plichten niet vervult; wie
er niet in slaagt zijn transcendentale activiteiten op de juiste manier uit
te voeren, is onderhevig aan dat karma. Het Bhgavatam verzekert de
onsuccesvolle transcendentalist dat hij zich geen zorgen hoeft te maken.
Zelfs al is hij onderhevig aan karma voor het onvolmaakt uitvoeren van
zijn voorgeschreven plichten, dan nog is hij geen verliezer, omdat positief
KŠa-bewustzijn nooit vergeten wordt en iemand die ermee bezig is, zal
ermee verdergaan, zelfs al wordt hij in het volgend leven in een lage familie geboren. Maar wie alleen de voorgeschreven plichten strikt naleeft, zal
niet noodzakelijkerwijs gunstige resultaten behalen als het hem ontbreekt
aan KŠa-bewustzijn.
Dit kan als volgt worden uitgelegd. De mensheid kan in twee groepen worden onderverdeeld, namelijk gereguleerden (zij die regels volgen)
en ongereguleerden (zij die dat niet doen). Zij die zich alleen maar bezighouden met dierlijke zinsbevrediging, zonder een besef van hun volgend
leven of spirituele verlossing, horen bij de laatste groep. Maar zij die de
principes volgen van de verplichtingen die in de heilige teksten worden
voorgeschreven, worden gerekend tot de eerste groep. Degenen die geen
regels volgen, zowel de beschaafden als de onbeschaafden, de ontwikkelden en de niet-ontwikkelden, de sterken en de zwakken, hebben allemaal
zeer veel dierlijke neigingen. Hun activiteiten zijn nooit gunstig omdat
ze tijdens het genieten van de dierlijke neigingen, namelijk eten, slapen,
verdedigen en paren, voortdurend in een materieel bestaan blijven, dat
altijd ellendig is. Zij die daarentegen wel de regels van de heilige teksten
volgen en zich daardoor geleidelijk aan verheffen tot KŠa-bewustzijn,
maken zeker vooruitgang in hun leven.
Zij die het gunstige pad volgen kunnen in drie groepen worden onderverdeeld: (1) zij die de regels in de heilige teksten volgen en materiële
welstand genieten; (2) zij die uiteindelijke bevrijding van het materiële
leven proberen te vinden, en (3) de KŠa-bewuste toegewijden. Zij die de
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regels en bepalingen van de heilige teksten volgen voor materieel geluk
kunnen nog verder worden onderverdeeld in twee categorieën: zij die
resultaatgerichte activiteiten verrichten en zij die niet naar resultaten voor
zinsbevrediging verlangen. Zij die voor zinsbevrediging naar de vruchten
van hun resultaatgerichte activiteiten streven, kunnen naar een hogere
levensstandaard worden verheven — zelfs naar de hogere planeten —
maar omdat ze niet bevrijd zijn uit het materiële bestaan, volgen ze niet het
werkelijk gunstige pad. De enige activiteiten die gunstig zijn, zijn die activiteiten die iemand naar bevrijding leiden. Iedere activiteit die niet bedoeld is om uiteindelijk zelfgerealiseerd te worden of om bevrijd te raken
van de lichamelijke levensopvatting, is helemaal niet gunstig. KŠabewuste activiteiten zijn de enige activiteiten die gunstig zijn en iemand
die vrijwillig alle lichamelijke ongemakken aanvaardt om vooruitgang te
maken op het pad van KŠa-bewustzijn, kan worden beschouwd als
een perfecte transcendentalist die streng ascetisch leeft. Omdat de achtvoudige yogamethode uiteindelijk ook bedoeld is om KŠa-bewust te
worden, is het beoefenen van dat systeem ook gunstig, en wie daarvoor
zijn best doet, hoeft niet bang te zijn om terug te vallen.

tekst 41
Pa[aPYa Pau<Yak*-Taa& l/aek-aNauizTva XaaìTaq" SaMaa" )
XauucqNaa& é[qMaTaa& Gaehe YaaeGa>a]íae_i>aJaaYaTae )) 41 ))

prpya puŠya-ktˆ lokn
uitv vat…ƒ samƒ
uc…nˆ r…matˆ gehe
yoga-bhra˜o ’bhijyate
prpya — na bereikt te hebben; puŠya-ktm — van hen die vrome activiteiten verricht hebben; lokn — planeten; uitv — na te hebben verbleven; vat…ƒ — veel; samƒ — jaren; uc…nm — van de vromen;
r…-matm — van de welvarenden; gehe — in het huis; yoga-bhra˜aƒ —
iemand die van het pad van zelfrealisatie gevallen is; abhijyate — wordt
geboren.
Na vele, vele jaren van genieten op de planeten van de vrome
levende wezens, wordt de yog… die geen succes had, geboren in een
familie van deugdzame mensen of in een rijke, voorname familie.

Commentaar: De yog…’s die niet succesvol zijn, worden in twee groepen
onderverdeeld: de ene valt terug na heel weinig vooruitgang te hebben
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gemaakt en de andere na een lange tijd van yogabeoefening. De yog… die
na korte tijd van oefening terugvalt, gaat naar de hogere planeten waar
vrome levende wezens worden toegelaten. Na een lang leven daar wordt
hij weer naar deze planeet gezonden om in de familie van een deugdzame brhmaŠa-vaiŠava geboren te worden of in die van voorname
handelaars.
De werkelijke bedoeling van het beoefenen van yoga is om de hoogste perfectie van KŠa-bewustzijn te bereiken, zoals in het laatste vers van
dit hoofdstuk zal worden uitgelegd. Maar zij die het niet tot dat niveau
volhouden en door materiële verleidingen falen, krijgen door de genade
van de Heer toestemming om volop uiting te geven aan hun materiële
neigingen. Daarna krijgen ze de kans om een rijk leven te leiden in deugdzame of voorname families. Zij die in zulke families geboren worden, kunnen van de faciliteiten gebruik maken en proberen zichzelf te verheffen
tot volledig KŠa-bewustzijn.

tekst 42
AQava YaaeiGaNaaMaev ku-le/ >aviTa DaqMaTaaMa( )
WTaiÖ dulR/>aTar& l/aeke- JaNMa Yadqd*XaMa( )) 42 ))

atha v yoginm eva
kule bhavati dh…matm
etad dhi durlabhataraˆ
loke janma yad …dam
atha v — of; yoginm — van geleerde transcendentalisten; eva — zeker;
kule — in de familie; bhavati — wordt geboren; dh…-matm — van hen
die begiftigd zijn met grote wijsheid; etat — dit; hi — zeker; durlabhataram — heel zeldzaam; loke — in deze wereld; janma — geboorte; yat
— dat wat; …dam — zo’n.
Of hij wordt geboren in een familie van transcendentalisten die
zeker grote wijsheid bezitten, [als hij na langdurige beoefening van
yoga geen succes heeft bereikt]. In deze wereld is zo’n geboorte
ongetwijfeld zeldzaam.

Commentaar: Hier wordt een geboorte in een familie van yog…’s of transcendentalisten — zij die zeer wijs zijn — geprezen, omdat het kind dat
in zo’n familie wordt geboren van jongs af aan wordt aangemoedigd in
spiritueel leven. Dit is vooral het geval in crya- of gosvm…-families. De
leden van zulke families zijn door hun traditie en training zeer geleerd
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en toegewijd en worden dus spiritueel leraren. In India zijn er veel van
zulke crya-families, maar die zijn nu gedegenereerd door onvoldoende
onderwijs en training. Door de genade van de Heer zijn er nog steeds
families die generatie na generatie transcendentalisten opvoeden. Wie in
zo’n familie geboren wordt, is beslist zeer fortuinlijk. Zowel onze spiritueel leraar Oˆ ViŠupda ®r… ®r…mad Bhaktisiddhnta Sarasvat… Gosvm…
Mahrja als mijn eigen nederige persoon hadden, door de genade van
de Heer, de gelegenheid om in zulke families geboren te worden en vanaf
het begin van ons leven werden wij allebei getraind in devotionele dienst
aan de Heer. Volgens het plan van het transcendentale systeem hebben
wij elkaar later ontmoet.

tekst 43
Ta}a Ta& buiÖSa&YaaeGa& l/>aTae PaaEvRdeihk-Ma( )
YaTaTae c TaTaae >aUYa" Sa&iSaÖaE ku-åNaNdNa )) 43 ))

tatra taˆ buddhi-saˆyogaˆ
labhate paurva-dehikam
yatate ca tato bh™yaƒ
saˆsiddhau kuru-nandana
tatra — daarop; tam — dat; buddhi-saˆyogam — herleving van bewustzijn; labhate — verkrijgt; paurva-dehikam — van het vorige lichaam;
yatate — hij probeert; ca — ook; tataƒ — daarna; bh™yaƒ — opnieuw;
saˆsiddhau — voor volmaaktheid; kuru-nandana — o afstammeling
van Kuru.
O zoon van Kuru, wanneer hij in zo’n familie wordt geboren, herwint hij het goddelijk bewustzijn van zijn vorige leven en probeert
hij opnieuw vooruitgang te maken om zo tot volledige volmaaktheid te komen.

Commentaar: Koning Bharata, van wie de derde geboorte plaatshad in
de familie van een goede brhmaŠa, is een voorbeeld van iemand die
door een goede geboorte zijn transcendentale bewustzijn van vroeger
weer kon opwekken. Koning Bharata was de keizer van de wereld en
vanaf de tijd dat hij leefde, staat deze planeet onder de halfgoden bekend
als Bhrata-vara. Eerder had ze bekendgestaan als Ilvta-vara. Op jonge
leeftijd trok de keizer zich terug om zich spiritueel te vervolmaken, maar
hij slaagde daar niet in. Zijn volgende geboorte vond plaats in de familie
van een goede brhmaŠa en hij stond bekend als Jaa Bharata, omdat hij
zich altijd afzonderde en met niemand sprak. Later werd hij door koning
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Rah™gaŠa herkend als een groot transcendentalist. Uit zijn leven blijkt dat
transcendentale inspanningen of het beoefenen van yoga nooit verloren
gaan. Door de genade van de Heer krijgt de transcendentalist herhaaldelijk
de kans om perfect KŠa-bewust te worden.

tekst 44

PaUvaR>YaaSaeNa TaeNaEv ihYaTae
ùvXaae_iPa Sa" )
iJajaSauriPa YaaeGaSYa XaBdb]øaiTavTaRTae )) 44 ))

p™rvbhysena tenaiva
hriyate hy avao ’pi saƒ
jijñsur api yogasya
abda-brahmtivartate
p™rva — vorige; abhysena — door beoefening; tena — door die; eva —
zeker; hriyate — wordt aangetrokken; hi — ongetwijfeld; avaaƒ — vanzelf; api — ook; saƒ — hij; jijñsuƒ — nieuwsgierig; api — zelfs; yogasya
— over yoga; abda-brahma — ritualistische principes van de geschriften; ativartate — transcendeert.
Op grond van het goddelijk bewustzijn van zijn vorige leven raakt
hij vanzelf aangetrokken tot de principes van yoga, zelfs zonder
ernaar op zoek te zijn. Zo’n leergierige transcendentalist staat altijd boven de ritualistische principes van de geschriften.

Commentaar: Gevorderde yog…’s voelen zich niet zo aangetrokken tot
de rituelen die in de heilige teksten staan, maar raken vanzelf aangetrokken tot de principes van yoga, die hen tot compleet KŠa-bewustzijn
kunnen verheffen, wat de hoogste perfectie in yoga is. Dat gevorderde
transcendentalisten de vedische rituelen niet in acht nemen, wordt in het
®r…mad-Bhgavatam (3.33.7) als volgt uitgelegd:
aho bata va-paco ’to gar…yn
yaj-jihvgre vartate nma tubhyam
tepus tapas te juhuvuƒ sasnur ry
brahmn™cur nma gŠanti ye te
‘O mijn Heer! Zij die Uw heilige namen chanten zijn zeer, zeer ver gevorderd in het spirituele leven, zelfs al zijn ze geboren in families van hondeneters. Deze chanters hebben ongetwijfeld al lang allerlei soorten van
ascese en offers verricht, een bad genomen in alle heilige plaatsen en hun
studie van alle heilige teksten beëindigd.’
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Het beroemde voorbeeld hiervan is µhkura Haridsa, die door Heer
Caitanya aanvaard werd als een van Zijn belangrijkste discipelen. Hoewel µhkura Haridsa in een moslimfamilie geboren was, werd hij door
Heer Caitanya tot de positie van nmcrya verheven, omdat hij zich
strikt aan zijn principe hield van het dagelijks chanten van driehonderdduizend heilige namen van de Heer: Hare KŠa, Hare KŠa, KŠa KŠa,
Hare Hare / Hare Rma, Hare Rma, Rma Rma, Hare Hare. En het feit
dat hij de heilige naam van de Heer onafgebroken chantte, maakt duidelijk dat hij in zijn vorige leven alle ritualistische methoden van de veda’s,
die bekendstaan als abda-brahma, doorlopen moet hebben. Dit betekent dus dat zonder gezuiverd te zijn iemand de principes van het KŠabewustzijn niet kan aanvaarden en evenmin de heilige naam van de Heer,
Hare KŠa, kan chanten.

tekst 45
Pa[YaÒaÛTaMaaNaSTau YaaeGaq Sa&XauuÖik-iLbz" )
ANaek-JaNMaSa&iSaÖSTaTaae YaaiTa Para& GaiTaMa( )) 45 ))

prayatnd yatamnas tu
yog… saˆuddha-kilbiaƒ
aneka-janma-saˆsiddhas
tato yti parˆ gatim
prayatnt — door strikte beoefening; yatamnaƒ — strevend naar; tu —
en; yog… — zo’n transcendentalist; saˆuddha — gezuiverd; kilbiaƒ — al
zijn zonden; aneka — na vele, vele; janma — geboorten; saˆsiddhaƒ —
tot volmaaktheid gekomen; tataƒ — daarna; yti — bereikt; parm — de
hoogste; gatim — bestemming.
En wanneer de yog…, die oprecht naar meer vooruitgang streeft,
van alle zonden gezuiverd is, komt hij uiteindelijk, na vele, vele
levens van oefenen tot volmaaktheid en bereikt hij het allerhoogste doel.

Commentaar: Wie in een bepaalde deugdzame, voorname of vrome familie geboren wordt, wordt zich bewust van de gunstige omstandigheden waarin hij zich bevindt om yoga te beoefenen. Met vastberadenheid
neemt hij daarom zijn onvolbrachte taak weer op en zuivert zichzelf van
alle materiële onzuiverheid. Wanneer hij uiteindelijk vrij is van alle onzuiverheden, bereikt hij de allerhoogste perfectie — KŠa-bewustzijn. KŠabewustzijn is de toestand van volledige vrijheid van alle onzuiverheden.
Dit wordt in de Bhagavad-g…t (7.28) bevestigd:
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yeˆ tv anta-gataˆ ppaˆ
jannˆ puŠya-karmaŠm
te dvandva-moha-nirmukt
bhajante mˆ dha-vratƒ
‘Wanneer iemand na vele, vele levens van vrome activiteiten volledig vrij
is van alle onzuiverheid en van alle dualiteiten van illusie, raakt hij betrokken in de transcendentale liefdedienst van de Heer.’

tekst 46
TaPaiSv>Yaae_iDak-ae YaaeGaq jaiNa>Yaae_iPa MaTaae_iDak-" )
k-iMaR>YaêaiDak-ae YaaeGaq TaSMaaÛaeGaq >avaJauRNa )) 46 ))

tapasvibhyo ’dhiko yog…
jñnibhyo ’pi mato ’dhikaƒ
karmibhya cdhiko yog…
tasmd yog… bhavrjuna
tapasvibhyaƒ — dan de asceten; adhikaƒ — beter; yog… — de yog…; jñni
bhyaƒ — dan de wijzen; api — ook; mataƒ — beschouwd; adhikaƒ —
beter; karmibhyaƒ — dan zij die zich bezighouden met resultaatgerichte
activiteiten; ca — ook; adhikaƒ — beter; yog… — de yog…; tasmt — daarom; yog… — een transcendentalist; bhava — wordt; arjuna — o Arjuna.
De yog… staat boven de asceet, boven de empirische filosoof en
boven degene die uit is op de resultaten van zijn handelingen. Wees
daarom onder alle omstandigheden een yog…, o Arjuna.

Commentaar: Wanneer we over yoga spreken, dan bedoelen we daarmee het verbinden van ons bewustzijn met de Allerhoogste Absolute Waarheid. Een dergelijk proces staat onder verschillende namen bekend bij
verschillende beoefenaars, afhankelijk van de methode die ze toepassen.
Als het verbindingsproces overwegend uit resultaatgerichte activiteiten
bestaat, wordt het karma-yoga genoemd; als het overwegend empirischfilosofisch is, wordt het jñna-yoga genoemd, en als het overwegend uit
een devotionele relatie met de Allerhoogste Heer bestaat, wordt het bhaktiyoga genoemd. Bhakti-yoga of KŠa-bewustzijn is, zoals in het volgende
vers wordt uitgelegd, de uiteindelijk perfectie van alle yoga’s. De Heer
bevestigt in dit vers dat yoga superieur is, maar Hij heeft niet gezegd dat
er een yoga is die beter is dan bhakti-yoga. Bhakti-yoga is volledige spirituele kennis en kan daarom niet overtroffen worden. Ascese zonder zelf-
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kennis is onvolmaakt. Empirische kennis zonder overgave aan de Allerhoogste Heer is ook onvolmaakt. En resultaatgerichte activiteiten zonder
KŠa-bewustzijn zijn tijdverspilling. De meest geprezen vorm van yogabeoefening die hier genoemd wordt, is daarom bhakti-yoga en dit wordt
in het volgende vers nog duidelijker uitgelegd.

tekst 47
YaaeiGaNaaMaiPa SaveRza& MaÓTaeNaaNTaraTMaNaa )
é[ÖavaN>aJaTae Yaae Maa& Sa Mae Yau¢-TaMaae MaTa" )) 47 ))

yoginm api sarveˆ
mad-gatenntar-tman
raddhvn bhajate yo mˆ
sa me yuktatamo mataƒ
yoginm — van yog…’s; api — ook; sarvem — alle soorten van; matgatena — verblijvend in Mij, altijd aan Mij denkend; antaƒ-tman —
in zichzelf; raddh-vn — vol vertrouwen; bhajate — bewijst transcendentale liefdedienst; yaƒ — iemand die; mm — aan Mij (de Allerhoogste
Heer); saƒ — hij; me — door Mij; yukta-tamaƒ — de beste yog…; mataƒ
— wordt beschouwd.
En van alle yog…’s is hij die zich vol vertrouwen voortdurend in
Mij bevindt, die altijd aan Mij denkt en Mij transcendentale liefdedienst bewijst, het innigst met Mij in yoga verbonden en de beste
van allemaal. Dat is Mijn mening.

Commentaar: Het woord ‘bhajate’ is hier belangrijk. De wortel van het
werkwoord ‘bhajate’ is bhaj, dat gebruikt wordt wanneer er een noodzaak
bestaat tot dienen. Het woord ‘aanbidden’ betekent niet hetzelfde als bhaj
en kan niet op dezelfde manier worden gebruikt. ‘Aanbidden’ betekent
‘vereren’ of respect en eer betuigen aan een waardig persoon. Maar dienen met geloof en liefde is speciaal bedoeld voor de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Men kan het nalaten om een respectabel persoon of
een halfgod te aanbidden en men kan dan onbeleefd worden genoemd,
maar niemand kan het nalaten om de Allerhoogste Heer te dienen zonder
volledig te worden verdoemd. Ieder levend wezen is een integrerend
deel van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en ieder levend wezen is
er daarom door zijn wezenlijke positie voor bedoeld om de Allerhoogste
Heer te dienen. Doet men dit niet, dan komt men ten val. Het Bhgavatam
(11.5.3) bevestigt dit als volgt:
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ya eˆ puruaˆ skd
tma-prabhavam …varam
na bhajanty avajnanti
sthnd bhra˜ƒ patanty adhaƒ
‘Iedereen die de oorspronkelijke Heer, de oorsprong van alle levende
wezens, niet dient en zijn plicht aan Hem verwaarloost, zal zeker vanuit
zijn wezenlijke positie ten val komen.’
In dit vers wordt ook het woord ‘bhajanti’ gebruikt. Bhajanti heeft
daarom alleen betrekking op dienst aan de Allerhoogste Heer, terwijl het
woord ‘aanbidden’ betrekking kan hebben op halfgoden of welk ander
gewoon levend wezen dan ook. Het woord ‘avajnanti’ dat in het vers
uit het Bhgavatam werd gebruikt, is ook in de Bhagavad-g…t te vinden.
Avajnanti mˆ m™hƒ: ‘Alleen dwazen bespotten de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods, Heer KŠa.’ Zulke dwazen schrijven commentaren
op de Bhagavad-g…t zonder een houding van dienstbaarheid te hebben
tegenover de Heer. Als gevolg daarvan kunnen ze niet goed het onderscheid maken tussen de woorden ‘bhajanti’ en ‘aanbidden’.
Het hoogtepunt van alle yogamethoden is bhakti-yoga. Alle andere
yoga’s zijn alleen middelen om tot bhakti te komen in bhakti-yoga. Yoga
betekent eigenlijk bhakti-yoga; alle andere yoga’s zijn stappen in de richting van bhakti-yoga. Het is een lange weg naar zelfrealisatie vanaf het
begin van karma-yoga tot het eind, bhakti-yoga. Karma-yoga, handelen
zonder gehechtheid aan de resultaten, is het begin van dit pad. Wanneer
karma-yoga verrijkt wordt met kennis en onthechting, wordt dat niveau
jñna-yoga genoemd. Wanneer jñna-yoga verrijkt wordt met mediteren
op de Superziel door verschillende lichamelijke methoden en wanneer de
geest op Hem geconcentreerd is, dan wordt dat a˜‰ga-yoga genoemd.
Wanneer iemand vervolgens het niveau van a˜‰ga-yoga ontstijgt en tot
KŠa, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, komt, dan wordt dat bhaktiyoga genoemd, de hoogste vorm van yoga. Feitelijk is bhakti-yoga het
uiteindelijke doel, maar om bhakti-yoga in detail te analyseren, moeten
de andere yoga’s ook begrepen worden. De yog… die vooruitgang maakt,
bevindt zich daarom op het ware pad van eeuwige voorspoed. Iemand die
op een bepaald punt blijft steken en geen vooruitgang meer maakt, wordt
genoemd naar de naam van dat onderdeel: karma-yog…, jñna-yog… of
dhyna-yog…, rja-yog…, ha˜ha-yog… enz. Wanneer iemand het geluk heeft
om tot het punt van bhakti-yoga te komen, is hij boven alle andere yoga’s
uitgestegen. KŠa-bewust worden is daarom het hoogste niveau van yoga,
net zoals wanneer we over de Himlaya’s spreken, we het over de hoogste bergen van de wereld hebben, waarvan de hoogste bergtop, de Mount
Everest, beschouwd wordt als het hoogste punt.
Wie zeer fortuinlijk is, komt tot KŠa-bewustzijn en situeert zich
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volgens de instructies in de vedische literatuur op de juiste manier op het
pad van bhakti-yoga. De ideale yog… richt zijn aandacht op KŠa, die ®ymasundara wordt genoemd, die even mooi gekleurd is als een regenwolk,
van wie het lotusgezicht straalt als de zon, van wie de kleding fonkelt van
de juwelen en die bloemenkransen draagt. De brahmajyoti, Zijn prachtige uitstraling, schittert en verlicht alles om Hem heen. Hij incarneert in
verschillende gedaanten, zoals Rma, Nsiˆha, Varha en KŠa, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods; Hij daalt neer als een menselijk wezen,
als de zoon van moeder Yaod en staat bekend als KŠa, Govinda en
Vsudeva. Hij is het perfecte kind, de perfecte echtgenoot, vriend en
meester en Hij is volkomen in alle volheden en transcendentale kwaliteiten. Wanneer iemand zich voortdurend volledig bewust is van deze
eigenschappen van de Heer, wordt hij de hoogste yog… genoemd.
Deze toestand van de hoogste volmaaktheid kan alleen door bhaktiyoga bereikt worden, en dit wordt in de hele vedische literatuur bevestigd:
yasya deve par bhaktir
yath deve tath gurau
tasyaite kathit hy arthƒ
prakante mahtmanaƒ
‘Alleen aan die grote zielen die een onvoorwaardelijk geloof hebben in
zowel de Heer als de spiritueel leraar, wordt de betekenis van de vedische
kennis vanzelf geopenbaard.’ (®vetvatara Upaniad 6.23)
Bhaktir asya bhajanaˆ tad ihmutropdhi-nairsyenmumin
manaƒ-kalpanam, etad eva naikarmyam. ‘Bhakti betekent devotionele
dienst aan de Heer, vrij van het verlangen naar materiële winst, zowel in
dit leven als in het volgende. Vrij van deze neigingen, moet men zijn geest
volledig op de Allerhoogste concentreren. Dat is de betekenis van naikarmya.’ (Gopla-tpan… Upaniad, P™rva 15)
Dit zijn enkele methoden om bhakti of KŠa-bewustzijn te beoefenen, dat het hoogste en het perfecte niveau van de yogamethode is.

Zo eindigen de commentaren van ®r… ®r…mad A.C. Bhaktivedanta Swami
Prabhupda bij het zesde hoofdstuk van ®r…mad Bhagavad-g…t, getiteld
‘Dhyna-yoga’.

7
Kennis
van de

Absolute

tekst 1
é[q>aGavaNauvac
MaYYaaSa¢-MaNaa" PaaQaR YaaeGa& YauÅNMadaé[Ya" )
ASa&XaYa& SaMaGa]& Maa& YaQaa jaSYaiSa TaC^*<au )) 1 ))

r…-bhagavn uvca
mayy sakta-manƒ prtha
yogaˆ yuñjan mad-rayaƒ
asaˆayaˆ samagraˆ mˆ
yath jñsyasi tac chŠu
r… bhagavn uvca — de Allerhoogste Heer zei; mayi — aan Mij; saktamanƒ — de geest verbonden; prtha — o zoon van Pth; yogam —
zelfrealisatie; yuñjan — beoefenend; mat-rayaƒ — bewust zijn van Mij
(KŠa-bewustzijn); asaˆayam — zonder twijfel; samagram — volledig;
mm — Mij; yath — hoe; jñsyasi — je kunt kennen; tat — dat; Šu —
probeer te horen.
De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: Hoor nu, o zoon van
Pth, hoe je Me volledig en zonder twijfel kunt kennen door yoga
te beoefenen met een bewustzijn dat volledig van Mij vervuld is en
met een geest die verbonden is met Mij.

Commentaar: In dit zevende hoofdstuk van de Bhagavad-g…t wordt
het wezen van het KŠa-bewustzijn volledig beschreven. KŠa bezit alle
volheden volkomen en hoe Hij deze volheden manifesteert, wordt hier
beschreven. Ook worden in dit hoofdstuk de vier groepen van fortuinlijke
mensen beschreven die gehecht raken aan KŠa en ook de vier groepen
van onfortuinlijke mensen die nooit tot KŠa zullen komen.
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In de eerste zes hoofdstukken van de Bhagavad-g…t werd het levend
wezen beschreven als een niet-materiële ziel, die in staat is zichzelf te
verheffen tot zelfrealisatie door verschillende soorten yoga. Aan het eind
van het zesde hoofdstuk werd duidelijk gesteld dat de hoogste vorm van
alle yogamethoden het standvastig concentreren van de geest op KŠa
of KŠa-bewustzijn is. Alleen door de geest op KŠa te concentreren
kan iemand de Absolute Waarheid volledig kennen. Bewustwording van
de onpersoonlijke brahmajyoti en de gelokaliseerde Paramtm is niet
compleet, want het is een gedeeltelijke bewustwording van de Absolute
Waarheid. Volledige en wetenschappelijke kennis is kennis van KŠa en
alles wordt geopenbaard aan een persoon die KŠa-bewust is. Wanneer
iemand volledig KŠa-bewust is, weet hij dat KŠa als het uiteindelijke
object van kennis boven alle twijfel verheven is. De verschillende soorten
yoga zijn niet meer dan gunstige hulpmiddelen op het pad van KŠabewustzijn. Wie zich rechtstreeks op het KŠa-bewustzijn toelegt, heeft
vanzelf complete kennis van de brahmajyoti en de Paramtm. Door de
yoga van het KŠa-bewustzijn te beoefenen, kan iemand volledige kennis krijgen over alles, namelijk over de Absolute Waarheid, de levende wezens, de materiële natuur en hun verschijningsvormen en alles wat daarbij
hoort. Men moet daarom beginnen met het beoefenen van yoga zoals dat
in het laatste vers van het zesde hoofdstuk wordt aangegeven.
Concentratie van de geest op KŠa, de Allerhoogste, wordt mogelijk
gemaakt door voorgeschreven devotionele dienst. Deze devotionele dienst
bestaat uit negen verschillende vormen, waarvan ravaŠam de eerste en
allerbelangrijkste is. Daarom zegt de Heer tegen Arjuna tac chŠu, ‘Hoor
van Mij.’ Niemand kan een hogere autoriteit zijn dan KŠa en van Hem
horen is de beste gelegenheid om een perfect KŠa-bewust persoon te
worden. Men moet daarom rechtstreeks leren van KŠa of van Zijn zuivere toegewijde en niet van een aanmatigend persoon die trots is op zijn
academische opleiding en die geen toegewijde is.
In het tweede hoofdstuk van het eerste canto van het ®r…mad-Bhga
vatam wordt deze methode om KŠa, de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods, de Absolute Waarheid, te leren kennen als volgt beschreven:
Švatˆ sva-kathƒ kŠaƒ
puŠya-ravaŠa-k…rtanaƒ
hdy antaƒ-stho hy abhadrŠi
vidhunoti suht satm
na˜a-pryev abhadreu
nityaˆ bhgavata-sevay
bhagavaty uttama-loke
bhaktir bhavati nai˜hik…
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tad rajas-tamo-bhvƒ
kma-lobhdaya ca ye
ceta etair anviddhaˆ
sthitaˆ sattve pras…dati
evaˆ prasanna-manaso
bhagavad-bhakti-yogataƒ
bhagavat-tattva-vijñnaˆ
mukta-sa‰gasya jyate
bhidyate hdaya-granthi
chidyante sarva-saˆayƒ
k…yante csya karmŠi
d˜a evtman…vare
‘Horen over KŠa uit de vedische teksten of rechtstreeks van Hemzelf
door de Bhagavad-g…t, is op zichzelf een deugdzame activiteit. En voor
iemand die over KŠa hoort, is Heer KŠa, die in ieders hart aanwezig is,
als een vriend die het beste met iemand voorheeft en die de toegewijde,
die voortdurend over Hem hoort, zuivert. Op die manier ontwikkelt een
toegewijde vanzelf zijn sluimerende transcendentale kennis. Naarmate hij
meer en meer over KŠa hoort van het Bhgavatam en van de toegewijden, wordt hij standvastig in devotionele dienst aan de Heer. Door zich te
ontwikkelen in devotionele dienst raakt men bevrijd van de hoedanigheden hartstocht en onwetendheid en op die manier verminderen materiële
lusten en gierigheid. Wanneer deze onzuiverheden weggevaagd zijn, blijft
de kandidaat onwankelbaar op het niveau van zuivere goedheid, raakt hij
enthousiast door devotionele dienst en begrijpt hij de wetenschap van
God perfect. Zo klieft bhakti-yoga de stevige knoop van materiële gehechtheid en stelt ze iemand in staat om onmiddellijk op het niveau van
asaˆayaˆ samagram te komen, begrip van de Allerhoogste Absolute
Waarheid, de Persoonlijkheid Gods.’ (Bhg. 1.2.17-21)
De wetenschap van KŠa kan men daarom alleen begrijpen door van
KŠa of van Zijn KŠa-bewuste toegewijde te horen.

tekst 2
jaNa& Tae_h& SaivjaNaiMad& v+YaaMYaXaezTa" )
YaJjaTva Naeh >aUYaae_NYaJjaTaVYaMaviXaZYaTae )) 2 ))

jñnaˆ te ’haˆ sa-vijñnam
idaˆ vakymy aeataƒ
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yaj jñtv neha bh™yo ’nyaj
jñtavyam avaiyate
jñnam — fenomenale (materiële) kennis; te — aan jou; aham — Ik; sa
— met; vijñnam — spirituele kennis; idam — dit; vakymi — zal verklaren; aeataƒ — volledig; yat — welke; jñtv — wetend; na — niet;
iha — in deze wereld; bh™yaƒ — verder; anyat — iets anders; jñtavyam
— kenbaar; avaiyate — blijft over.
Ik zal je nu deze kennis, die zowel fenomenale (materiële) als
spirituele kennis omvat, volledig verklaren. Heb je deze kennis
eenmaal, dan zal er verder niets meer voor je te kennen zijn.

Commentaar: Complete kennis omvat kennis van de fenomenale wereld,
de ziel die eraan ten grondslag ligt en de bron van beide. Dit is transcendentale kennis. De Heer wil het bovenstaande kennissysteem uitleggen,
omdat Arjuna een vertrouwelijke toegewijde en vriend van Hem is. Aan
het begin van het vierde hoofdstuk werd dit al door de Heer uitgelegd
en hier wordt het opnieuw bevestigd: alleen een toegewijde van de
Heer die deel uitmaakt van de opeenvolging van discipelen, die bij de
Heer begint, kan complete kennis krijgen. Men moet daarom intelligent
genoeg zijn om de bron van alle kennis te begrijpen, die de oorzaak van
alle oorzaken is en het enige object van meditatie in alle soorten van
yogabeoefening. Wanneer de oorzaak van alle oorzaken gekend is, kan
alles wat kenbaar is worden gekend en blijft niets onbekend. In de veda’s
(MuŠaka Upaniad 1.1.3) staat: kasminn u bhagavo vijñte sarvam idaˆ
vijñtaˆ bhavati.

tekst 3
MaNauZYaa<aa& Sahóezu k-iêÛTaiTa iSaÖYae )
YaTaTaaMaiPa iSaÖaNaa& k-iêNMaa& veita TatvTa" )) 3 ))

manuyŠˆ sahasreu
kacid yatati siddhaye
yatatm api siddhnˆ
kacin mˆ vetti tattvataƒ
manuyŠm — van mensen; sahasreu — onder vele duizenden; kacit
— iemand; yatati — streeft; siddhaye — naar volmaaktheid; yatatm —
van hen die daar naar streven; api — inderdaad; siddhnm — van hen
die volmaaktheid bereikt hebben; kacit — iemand; mm — Mij; vetti —
kent; tattvataƒ — naar waarheid.
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Onder vele duizenden mensen streeft er misschien één naar volmaaktheid en van hen die de volmaaktheid hebben bereikt, kent
nauwelijks één Mij werkelijk.

Commentaar: Er zijn verschillende klassen van mensen en uit vele duizenden van hen is er misschien één zodanig geïnteresseerd in transcendentale bewustwording dat hij probeert te begrijpen wat het zelf, wat
het lichaam en wat de Absolute Waarheid is. Over het algemeen is de
mensheid alleen maar bezig met de dierlijke neigingen, namelijk eten,
slapen, zich verdedigen en paren; vrijwel niemand is geïnteresseerd in
transcendentale kennis.
De eerste zes hoofdstukken van de G…t zijn bedoeld voor hen die
geïnteresseerd zijn in transcendentale kennis, in het begrijpen van het
zelf, de Superziel en methoden van bewustwording als jñna-yoga, dhyna-yoga en in het onderscheiden van het zelf van materie. Maar KŠa
kan alleen worden gekend door personen die KŠa-bewust zijn. Andere
transcendentalisten kunnen de onpersoonlijke Brahman-realisatie bereiken, want dat is gemakkelijker dan KŠa begrijpen. KŠa is de Al-lerhoogste Persoon en Hij gaat de kennis van Brahman en de Paramtm te
boven. De yog…’s en de jñn…’s zijn verward in hun pogingen om KŠa
te doorgronden. Hoewel de grootste van alle impersonalisten, ®r…pda
®a‰karcrya, in zijn commentaar op de G…t heeft toegegeven dat KŠa
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is, aanvaarden zijn volgelingen
KŠa niet als zodanig, want het is heel moeilijk om KŠa te kennen,
zelfs al heeft men de transcendentale, onpersoonlijke Brahman-realisatie
bereikt.
KŠa is de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, de oorzaak van alle oorzaken, de oorspronkelijke Heer Govinda. Ÿvaraƒ paramaƒ kŠaƒ saccid-nanda-vigrahaƒ/ andir dir govindaƒ sarva-kraŠa-kraŠam.
Voor niet-toegewijden is het bijzonder moeilijk om Hem te kennen. Hoewel niet-toegewijden beweren dat het pad van bhakti, devotionele dienst,
heel gemakkelijk is, zijn ze niet in staat het te volgen. Als het pad van bhakti
zo gemakkelijk is, zoals de niet-toegewijden beweren, waarom volgen ze
dan het moeilijke pad? Eigenlijk is het pad van bhakti niet gemakkelijk.
Het zogenaamde pad van bhakti dat door ongeautoriseerde personen
zonder kennis van echte bhakti wordt gevolgd, mag dan misschien gemakkelijk zijn, maar wanneer werkelijke bhakti volgens de regels en bepalingen gevolgd wordt, verlaten de speculerende geleerden en filosofen
het pad. ®r…la R™pa Gosvm… schrijft in zijn Bhakti-rasmta-sindhu
(1.2.101):
ruti-smti-purŠdipañcartra-vidhiˆ vin
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aikntik… harer bhaktir
utptyaiva kalpate
‘Devotionele dienst aan de Heer die de geautoriseerde vedische teksten,
zoals de upaniads, de purŠa’s en het Nrada-pañcartra, veronachtzaamt, is enkel een onnodige verstoring in de samenleving.’
Voor de impersonalist met Brahman-realisatie of de yog… met Param
tm-realisatie is het onmogelijk om KŠa, de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods, te begrijpen als de zoon van moeder Yaod of als de wagenmenner
van Arjuna. Zelfs de grote halfgoden zijn soms verward over KŠa (muhyanti yat s™rayaƒ). Mˆ tu veda na kacana: ‘Niemand kent Mij zoals Ik
ben,’ zegt de Heer. En als iemand hem wél kent, dan sa mahtm sudurlabhaƒ: ‘Zo’n grote ziel is heel zeldzaam.’ Daarom kan niemand KŠa
kennen zoals Hij is (tattvataƒ) zonder devotionele dienst aan Hem te beoefenen, zelfs al is men een groot geleerde of filosoof. Omdat KŠa Zijn
toegewijden goedgezind is, kunnen alleen zuivere toegewijden iets begrijpen van de onvoorstelbare, transcendentale kwaliteiten van KŠa en van
Zijn almacht en volheid, Zijn rijkdom, roem, kracht, schoonheid, kennis en
onthechting en dat Hij de oorzaak van alle oorzaken is. Hij is het hoogste
aspect van Brahman-realisatie en de toegewijden kunnen zich van Hem
bewust worden zoals Hij is. Er wordt daarom gezegd:
ataƒ r…-kŠa-nmdi
na bhaved grhyam indriyaiƒ
sevonmukhe hi jihvdau
svayam eva sphuraty adaƒ
‘Niemand kan KŠa begrijpen zoals Hij is met behulp van de botte, materiële zintuigen. Maar Hij onthult Zich aan Zijn toegewijden, omdat Hij
tevreden over hen is door hun transcendentale liefdedienst aan Hem.’
(Bhakti-rasmta-sindhu 1.2.234)

tekst 4
>aUiMaraPaae_Nal/ae vaYau" %& MaNaae buiÖrev c )
Ahªar wTaqYa& Mae i>aàa Pa[k*-iTaríDaa )) 4 ))

bh™mir po ’nalo vyuƒ
khaˆ mano buddhir eva ca
aha‰kra it…yaˆ me
bhinn praktir a˜adh
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bh™miƒ — aarde; paƒ — water; analaƒ — vuur; vyuƒ — lucht; kham
— ether; manaƒ — geest; buddhiƒ — intelligentie; eva — zeker; ca — en;
aha‰kraƒ — vals ego; iti — zo; iyam — al deze; me — Mijn; bhinn —
afgescheiden; praktiƒ — energieën; a˜adh — achtvoudige.
Aarde, water, vuur, lucht, ether, geest, intelligentie en vals ego —
samen vormen deze acht Mijn afgescheiden materiële energieën.

Commentaar: De wetenschap van God analyseert de wezenlijke positie
van God en Zijn verschillende energieën. De materiële energie wordt prakti
genoemd, de energie van de Heer in Zijn verschillende purua-incarnaties
(expansies) zoals die in het Stvata-tantra worden beschreven:
viŠos tu tr…Ši r™pŠi
purukhyny atho viduƒ
ekaˆ tu mahataƒ sra˜
dvit…yaˆ tv aŠa-saˆsthitam
tt…yaˆ sarva-bh™ta-sthaˆ
tni jñtv vimucyate
‘Voor de materiële schepping neemt de volkomen expansie van Heer
KŠa, ViŠu, drie vormen aan. De eerste vorm, Mah-ViŠu, schept de
totale materiële energie die het mahat-tattva genoemd wordt. De tweede,
Garbhodaka-y… ViŠu, gaat binnen in alle afzonderlijk universa om daar
verscheidenheid te scheppen. De derde, K…rodaka-y… ViŠu, is binnen
alle universa verspreid als de alomtegenwoordige Superziel en staat bekend als de Paramtm. Hij is zelfs aanwezig in de atomen. Iedereen die
deze drie ViŠu’s kent, kan bevrijd raken uit materiële gebondenheid.’
De materiële wereld is een tijdelijke manifestatie van één van de energieën van de Heer. Alle activiteiten van de materiële wereld worden door
deze drie ViŠu-expansies van Heer KŠa bestuurd. Deze purua’s worden
incarnaties genoemd. Iemand die geen kennis heeft van de wetenschap
van God (KŠa), denkt over het algemeen dat de materiële wereld er voor
het plezier van de levende wezens is en dat zij de purua’s — de oorzaken, bestuurders en genieters van de materiële energie — zijn. Deze
atheïstische conclusie is volgens de Bhagavad-g…t onjuist. In het vers dat
hier besproken wordt, wordt gesteld dat KŠa de oorspronkelijke oorzaak
van de materiële wereld is; het ®r…mad-Bhgavatam bevestigt dit.
De ingrediënten van de materiële wereld zijn afgescheiden energieën
van de Heer. Zelfs de brahmajyoti, het uiteindelijke doel van de impersonalist, is een spirituele energie die in de spirituele hemel gemanifesteerd
wordt. In de brahmajyoti is er geen spirituele verscheidenheid zoals in de
VaikuŠ˜haloka’s, maar de impersonalist aanvaardt deze brahmajyoti als
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het uiteindelijke, eeuwige doel. De Paramtm-manifestatie, het alomtegenwoordige aspect van K…rodaka-y… ViŠu, is tijdelijk. De Paramtmmanifestatie is niet eeuwig, omdat deze manifestatie in de spirituele wereld niet bestaat. De werkelijke Absolute Waarheid is de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, KŠa. Hij is de energetische persoon die compleet is
en Hij bezit verschillende afgescheiden en interne energieën.
Zoals hierboven werd vermeld, zijn er in de materiële energie acht
voornaamste onderverdelingen. Van deze acht worden de eerste vijf, namelijk aarde, water, vuur, lucht en ruimte, de vijf gigantische of grove
scheppingen genoemd. Hierbij zijn de vijf zinsobjecten inbegrepen, namelijk de manifestaties van materieel geluid, tast, vorm, smaak en reuk.
De materiële wetenschap neemt alleen deze tien elementen in beschouwing en meer niet; de andere drie elementen, namelijk geest, intelligentie
en vals ego, worden door de materialisten genegeerd. Filosofen die
zich bezighouden met mentale speculaties zijn ook niet volmaakt in hun
kennis, omdat ze de uiteindelijke oorsprong, KŠa, niet kennen. Het vals
ego — ‘Ik ben’ en ‘Het is van mij’, die de basisprincipes van het materiële
bestaan vormen — omvat tien zintuigen voor het verrichten van materiële
activiteiten. Intelligentie heeft betrekking op de totaliteit van de materiele manifestatie, die het mahat-tattva wordt genoemd.
Uit de acht afgescheiden energieën van de Heer worden dus de vierentwintig elementen van de materiële wereld gemanifesteerd, die het
onderwerp zijn van de atheïstische s‰khya-filosofie. Oorspronkelijk zijn
deze elementen uitlopers van de energieën van KŠa en zijn ze van Hem
afgescheiden, maar de atheïstische s‰khya-filosofen met hun armzalige
kennis weten niet dat KŠa de oorzaak van alle oorzaken is. Het onderwerp van discussie in de s‰khya-filosofie is alleen de manifestatie van
de externe energie van KŠa zoals die in de Bhagavad-g…t wordt beschreven.

tekst 5
APareYaiMaTaSTvNYaa& Pa[k*-iTa& iviÖ Mae ParaMa( )
Jaqv>aUTaa& Mahabahae YaYaed& DaaYaRTae JaGaTa( )) 5 ))

apareyam itas tv anyˆ
praktiˆ viddhi me parm
j…va-bh™tˆ mah-bho
yayedaˆ dhryate jagat
apar — lagere; iyam — deze; itaƒ — naast deze; tu — maar; anym —
een andere; praktim — energie; viddhi — probeer te begrijpen; me — Mijn;
parm — hogere; j…va-bh™tm — bestaande uit de levende wezens; mah-
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bho — o sterkgearmde; yay — door wie; idam — dit; dhryate — wordt
gebruikt of benut; jagat — de materiële wereld.
O sterkgearmde Arjuna, naast deze energieën heb Ik nog een andere, hogere energie, die uit de levende wezens bestaat die de rijkdommen van deze materiële, lagere natuur benutten.

Commentaar: Hier wordt duidelijk uitgelegd dat de levende wezens tot
de hogere natuur (of energie) van de Allerhoogste Heer behoren. De
lagere energie bestaat uit materie, die gemanifesteerd is in verschillende
elementen: aarde, water, vuur, lucht, ether, geest, intelligentie en vals ego.
De twee vormen van de materiële natuur, namelijk de grove (aarde enz.)
en de subtiele (geest enz.), zijn producten van de lagere energie. De
levende wezens die deze lagere energieën voor verschillende doeleinden
benutten, vormen de hogere energie van de Allerhoogste Heer en de hele
materiële wereld functioneert door toedoen van deze energie. De gemanifesteerde kosmos werkt niet uit zichzelf, maar werkt pas wanneer hij
door een hogere energie, de levende wezens, in beweging wordt gezet.
Energieën worden altijd bestuurd door de energiebron en daarom
worden de levende wezens altijd door de Heer bestuurd — ze zijn niet
onafhankelijk. Hun kracht is nooit gelijk aan die van Hem, zoals onintelligente mensen denken. Het onderscheid tussen de levende wezens en de
Heer wordt in het ®r…mad-Bhgavatam (10.87.30) als volgt beschreven:
aparimit dhruvs tanu-bhto yadi sarva-gats
tarhi na syateti niyamo dhruva netarath
ajani ca yan-mayaˆ tad avimucya niyant bhavet
samam anujnatˆ yad amataˆ mata-du˜atay
‘O Allerhoogste Eeuwige! Als de belichaamde levende wezens eeuwig
en alomtegenwoordig zouden zijn als U, dan zouden ze niet door U 
bestuurd worden. Maar als de levende wezens worden gezien als nietige
energieën van U, o Heer, dan wordt meteen duidelijk dat ze onderworpen
zijn aan Uw gezag. Werkelijke bevrijding betekent dan ook dat de levende
wezens zich aan Uw leiding overgeven en die overgave zal hen gelukkig
maken. Alleen in die wezenlijke positie kunnen ze bestuurders worden.
Degenen met beperkte kennis die de monistische theorie verdedigen dat
God en de levende wezens in alle opzichten gelijk zijn, worden daarom in
werkelijkheid door een onjuiste en onzuivere opvatting geleid.’
De Allerhoogste Heer, KŠa, 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 dezelfde is als die van
de Allerhoogste, maar wat betreft de kwantiteit van hun macht zijn ze nooit
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gelijk aan de Heer. Terwijl het levend wezen de grove en subtiele lagere
energie (materie) voor zijn eigen doeleinden gebruikt, vergeet de hogere
energie (het levend wezen) haar werkelijke spirituele geest en intelligentie.
Deze vergeetachtigheid is het gevolg van de invloed van de materie op
het levend wezen. Maar wanneer het levend wezen bevrijd raakt van de
invloed van de illusionerende materiële energie, bereikt het het niveau
dat mukti of bevrijding wordt genoemd. Onder invloed van de materiële
illusie brengt het vals ego het tot de gedachte dat ‘Ik ben materie en alles
wat ik op materieel gebied verworven heb is van mij.’ Het levend wezen
wordt zich van zijn werkelijke positie bewust wanneer het van alle materiële ideeën bevrijd is, inclusief de opvatting van het in alle opzichten eenworden met God. We kunnen daarom concluderen dat de G…t bevestigt
dat het levend wezen enkel één van de vele energieën van KŠa is; wanneer deze energie bevrijd wordt van materiële onzuiverheden, wordt het
volledig KŠa-bewust of bevrijd.

tekst 6
WTaÛaeNaqiNa >aUTaaiNa SavaR<aqTYauPaDaarYa )
Ah& k*-TòSYa JaGaTa" Pa[>av" Pa[l/YaSTaQaa )) 6 ))

etad-yon…ni bh™tni
sarvŠ…ty upadhraya
ahaˆ ktsnasya jagataƒ
prabhavaƒ pralayas tath
etat — deze twee energieën; yon…ni — wiens bron van geboorte; bh™tni
— alles dat geschapen is; sarvŠi — alles; iti — zo; upadhraya — weet;
aham — Ik; ktsnasya — alomvattende; jagataƒ — van de wereld; pra
bhavaƒ — de bron van openbaring; pralayaƒ — ontbinding; tath — zowel.
Alle geschapen wezens hebben hun oorsprong in deze twee energieën. Wees ervan verzekerd dat van al wat spiritueel en materieel
is in deze wereld, Ik de oorsprong en de ontbinding ben.

Commentaar: Alles wat bestaat is voortgebracht door materiële en spirituele energie. De spirituele energie is de basis van de schepping en materie
wordt geschapen door de spirituele energie. De spirituele energie wordt
niet geschapen tijdens een bepaalde fase van de ontwikkeling van materie.
Integendeel, de materiële wereld wordt alleen gemanifesteerd op basis van
de spirituele energie. Het materiële lichaam ontwikkelt zich omdat die
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superieure energie, de ziel, in materie aanwezig is; een kind groeit geleidelijk van kinderjaren naar volwassenheid door de aanwezigheid van die
hogere energie, de ziel. Op dezelfde manier heeft de immense manifestatie
van het universum zich ontwikkeld door de aanwezigheid van de Superziel,
ViŠu. Zo zijn de spirituele en materiële energieën, die door hun combinatie deze immense universele gedaante manifesteren, oorspronkelijk
twee energieën van de Heer en daarom is Hij de oorspronkelijke oorzaak
van alles. Een nietig integrerend deeltje, het levend wezen, mag dan de
oorzaak zijn van een wolkenkrabber, een grote fabriek of zelfs van een
grote stad, maar het kan niet de oorzaak zijn van een groot universum.
De oorzaak van het grote universum is de grote ziel, de Superziel, en
KŠa, de Allerhoogste, is de oorzaak van zowel de grote als de kleine
zielen. Daarom is hij de oorzaak van alle oorzaken. Dit wordt in de Ka˜ha
Upaniad (2.2.13) bevestigd: nityo nitynˆ cetana cetannm.

tekst 7
Mata" ParTar& NaaNYaiTk-iÄdiSTa DaNaÅYa )
MaiYa SavRiMad& Pa[aeTa& SaU}ae Mai<aGa<aa wv )) 7 ))

mattaƒ parataraˆ nnyat
kiñcid asti dhanañjaya
mayi sarvam idaˆ protaˆ
s™tre maŠi-gaŠ iva
mattaƒ — buiten Mij; para-taram — hoger; na — niet; anyat kiñcit —
iets anders; asti — er is; dhanañjaya — o overwinnaar van rijkdom; mayi
— in Mij; sarvam — al wat is; idam — wat we zien; protam — is geregen;
s™tre — aan een draad; maŠi-gaŠƒ — parels; iva — zoals.
O overwinnaar van rijkdom, er is geen waarheid die boven Mij uitgaat. Alles berust op Mij, als parels, aan een draad geregen.

Commentaar: Er bestaat een vaak terugkerende controverse over het
punt of de Absolute Waarheid persoonlijk of onpersoonlijk is. Volgens
de Bhagavad-g…t is de Absolute Waarheid de Persoonlijkheid Gods, ®r…
KŠa, en dit wordt keer op keer bevestigd. Vooral in dit vers wordt benadrukt dat de Absolute Waarheid een persoon is. Dat de Persoonlijkheid
Gods de Allerhoogste Absolute Waarheid is, wordt ook bevestigd door de
Brahma-saˆhit: …varaƒ paramaƒ kŠaƒ sac-cid-nanda-vigrahaƒ —
de Allerhoogste Waarheid, de Persoonlijkheid Gods, is Heer KŠa, die de
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oorspronkelijke Heer is, de onuitputtelijke bron van alle plezier, Govinda, 
en de eeuwige gedaante van volledige gelukzaligheid en kennis. Deze gezaghebbende heilige teksten laten er geen twijfel over bestaan dat de Absolute Waarheid de Allerhoogste Persoon is, de oorzaak van alle oorzaken.
Maar de impersonalisten baseren hun argumenten op de volgende
vedische tekst uit de ®vetvatara Upaniad (3.10): tato yad uttarataraˆ
tad ar™pam anmayam/ ya etad vidur amts te bhavanti athetare duƒkham evpiyanti. ‘In de materiële wereld wordt het eerste levend wezen
in het universum, Brahm, beschouwd als de allerhoogste onder de halfgoden, menselijke wezens en dieren. Maar voorbij Brahm is er de Transcendentie, die geen materiële vorm heeft en die onaangetast is door
materiële onzuiverheden. Iedereen die Hem leert kennen, wordt ook
transcendentaal, maar zij die Hem niet kennen zullen de ellende in de
materiële wereld moeten ondergaan.’ De impersonalist legt meer de nadruk op het woord ‘ar™pam’. Maar ar™pam is niet onpersoonlijk. Het duidt
op de transcendentale vorm van eeuwigheid, gelukzaligheid en kennis,
zoals beschreven wordt in de Brahma-saˆhit, die hierboven geciteerd
werd. Andere verzen in de ®vetvatara Upaniad (3.8-9) bevestigen dit
als volgt:
vedham etaˆ puruaˆ mahntam
ditya-varŠaˆ tamasaƒ parastt
tam eva viditvti mtyum eti
nnyaƒ panth vidyate ’yanya
yasmt paraˆ nparam asti kiñcid
yasmn nŠ…yo no jyyo ’sti kiñcit
vka iva stabdho divi ti˜haty ekas
tenedaˆ p™rŠaˆ purueŠa sarvam
‘Ik ken die Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, die verheven is boven alle
materiële opvattingen van duisternis. Alleen iemand die Hem kent, kan bevrijd worden uit de ketenen van geboorte en dood. Er bestaat geen andere
weg naar bevrijding dan deze kennis over die Allerhoogste Persoon.
‘Er is geen waarheid die boven die Allerhoogste Persoon uitgaat, omdat Hij ongeëvenaard is. Hij is kleiner dan het kleinste en groter dan het
grootste. Hij staat als een stille boom en verlicht de transcendentale hemel;
zoals een boom zijn wortels uitspreidt, zo spreidt Hij Zijn alomtegenwoordige energieën uit.’
Uit deze verzen blijkt duidelijk dat de Allerhoogste Absolute Waarheid de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is, die alomtegenwoordig is
door Zijn vele energieën, zowel de materiële als de spirituele.
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tekst 8
rSaae_hMaPSau k-aENTaeYa Pa[>aaiSMa XaiXaSaUYaRYaae" )
Pa[<av" SavRvedezu XaBd" %e PaaEåz& Na*zu )) 8 ))

raso ’ham apsu kaunteya
prabhsmi ai-s™ryayoƒ
praŠavaƒ sarva-vedeu
abdaƒ khe pauruaˆ nu
rasaƒ — smaak; aham — Ik; apsu — in water; kaunteya — o zoon van
Kunt…; prabh — het licht; asmi — Ik ben; ai-s™ryayoƒ — van de maan
en de zon; praŠavaƒ — de drie letters a-u-m; sarva — in alle; vedeu —
de veda’s; abdaƒ — geluidsvibratie; khe — in de ether; pauruam — bekwaamheid; nu — in de mens.
O zoon van Kunt…, Ik ben de smaak van water, het licht van de zon
en de maan, en de lettergreep oˆ in de vedische mantra’s; Ik ben
het geluid in de ether en de bekwaamheid in de mens.

Commentaar: Dit vers legt uit hoe de Heer alomtegenwoordig is door
Zijn verschillende materiële en spirituele energieën. In het begin kan de
Allerhoogste Heer worden waargenomen door Zijn verschillende energieën en op die manier kan iemand zich bewust worden van Zijn on
persoonlijke aspect. Zoals de halfgod van de zon een persoon is en door
zijn alomtegenwoordige energie, de zonneschijn, kan worden waargenomen, zo kan de Heer worden waargenomen door Zijn verschillende en
alomtegenwoordige energieën, ook al bevindt Hij Zich in Zijn eeuwige
verblijfplaats.
De smaak van water is het essentiële principe van water. Niemand
houdt ervan om zeewater te drinken, omdat de zuivere smaak van water
vermengd is met zout. De mate van aantrekking voor water hangt af van
de zuiverheid van de smaak, en deze zuivere smaak is een van de energieën van de Heer. De impersonalist ervaart de aanwezigheid van de Heer
in water door de smaak die het heeft en de personalist verheerlijkt de Heer
ook, omdat Hij zo vriendelijk is om ons van smakelijk water te voorzien,
zodat we onze dorst kunnen lessen. Dat is de manier om de Allerhoogste
waar te nemen. Praktisch gezien is er geen conflict tussen het personalisme en het impersonalisme. Wie God kent weet dat het impersonalistische
en het personalistische kenmerk tegelijkertijd in alles aanwezig is en dat
er geen sprake is van een tegenstrijdigheid. Daarom heeft Heer Caitanya
Zijn verheven leerstelling gegeven: acintya bheda- en abheda-tattva of
tegelijkertijd eenheid en verscheidenheid.
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Het licht van de zon en de maan komt oorspronkelijk ook voort uit
de brahmajyoti, de onpersoonlijke gloed van de Heer. En met praŠava
of oˆkra, de transcendentale klank aan het begin van iedere vedische
hymne, wordt de Allerhoogste Heer aangesproken. Omdat de impersonalisten zo bang zijn om de Allerhoogste Heer KŠa met Zijn onbeperkte
hoeveelheid namen aan te spreken, geven ze er de voorkeur aan om het
oˆkra, de transcendentale klank, uit te spreken. Maar ze beseffen niet
dat oˆkra KŠa is, vertegenwoordigd door geluid.
De invloedssfeer van het KŠa-bewustzijn strekt zich over alles uit
en iemand die het kent is gezegend. Zij die KŠa niet kennen, verkeren in
illusie. Zo leidt kennis over KŠa tot bevrijding en wie geen kennis over
Hem heeft, blijft door die onwetendheid gebonden.

tekst 9
Pau<Yaae GaNDa" Pa*iQaVYaa& c TaeJaêaiSMa iv>aavSaaE )
JaqvNa& SavR>aUTaezu TaPaêaiSMa TaPaiSvzu )) 9 ))

puŠyo gandhaƒ pthivyˆ ca
teja csmi vibhvasau
j…vanaˆ sarva-bh™teu
tapa csmi tapasviu
puŠyaƒ — oorspronkelijke; gandhaƒ — geur; pthivym — in de aarde;
ca — ook; tejaƒ — hitte; ca — ook; asmi — Ik ben; vibhvasau — in
het vuur; j…vanam — leven; sarva — in alle; bh™teu — levende wezens;
tapaƒ — ascese; ca — en; asmi — Ik ben; tapasviu — in hen die ascese
beoefenen.
Ik ben de oorspronkelijke geur van aarde en de hitte in vuur. Ik
ben het leven van al wat leeft en de ascese van alle asceten.

Commentaar: PuŠya duidt op dat wat niet uiteenvalt; puŠya betekent
‘oorspronkelijk’. Alles in de materiële wereld heeft een zekere geur, zoals
de geur van een bloem of die van de aarde, het water, het vuur, de lucht
enz. De zuivere, oorspronkelijke geur die alles doordringt, is KŠa. Op
dezelfde manier heeft alles een bepaalde oorspronkelijke smaak en deze
smaak kan worden veranderd door vermenging met chemische stoffen.
Alles wat oorspronkelijk is, heeft dus een bepaalde geur, een bepaald
aroma, en een bepaalde smaak.
Het woord ‘vibhvasu’ betekent ‘vuur’. Zonder vuur kunnen we geen
fabrieken laten draaien, kunnen we niet koken enz. — dat vuur is KŠa.
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De hitte in vuur is KŠa. Volgens de vedische geneeskunde is een lage
temperatuur in de maag de oorzaak van moeilijkheden met de spijsvertering. Zelfs voor de spijsvertering is dus vuur nodig. In KŠa-bewustzijn
worden we ons ervan bewust dat aarde, water, vuur, lucht en ieder essentieel principe — alle chemicaliën en alle materiële elementen — er zijn
door KŠa.
Ook de levensduur van de mens is afhankelijk van KŠa. Door de
genade van KŠa kan men daarom zijn leven verlengen of verkorten.
KŠa-bewustzijn is dus op ieder gebied actief.

tekst 10
bqJa& Maa& SavR>aUTaaNaa& iviÖ PaaQaR SaNaaTaNaMa( )
buiÖbuRiÖMaTaaMaiSMa TaeJaSTaeJaiSvNaaMahMa( )) 10 ))

b…jaˆ mˆ sarva-bh™tnˆ
viddhi prtha santanam
buddhir buddhimatm asmi
tejas tejasvinm aham
b…jam — het zaad; mm — Mij; sarva-bh™tnm — van alle levende
wezens; viddhi — probeer te begrijpen; prtha — o zoon van Pth;
santanam — oorspronkelijk, eeuwig; buddhiƒ — intelligentie; buddhimatm — van de intelligenten; asmi — Ik ben; tejaƒ — moed; tejasvinm
— van de machtigen; aham — Ik ben.
O zoon van Pth, weet dat Ik het oorspronkelijke zaad ben van al
wat is en ook de intelligentie van de intelligenten en de moed van
de machtigen.

Commentaar: Het woord ‘b…jam’ betekent ‘zaad’ — KŠa is het zaad van
alles. Er zijn verschillende levende wezens, bewegende en niet-bewegende. Vogels, dieren, mensen en vele andere schepsels zijn levende wezens
die zich voortbewegen; bomen en planten zijn echter onbeweeglijk, ze
kunnen zich niet voortbewegen, maar staan op één plaats. Elk wezen
maakt deel uit van een totaal van 8.400.000 levenssoorten, waarvan sommige beweeglijk zijn en sommige niet. Maar in alle gevallen is KŠa het
levenschenkende zaad.
De vedische literatuur vermeldt dat Brahman, de Absolute Waarheid,
datgene is waaruit alles voortvloeit. KŠa is Parabrahman, de Allerhoogste
Ziel. Brahman is onpersoonlijk, maar Parabrahman is persoonlijk. Het onpersoonlijk Brahman ligt besloten in het persoonlijke aspect; dat wordt

376 / Bhagavad-gŸTĀ zoals ze is
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in de Bhagavad-g…t verklaard. KŠa is daarom de oorspronkelijke bron
van alles; Hij is de wortel. Zoals de wortel van een boom de hele boom
instandhoudt, zo houdt KŠa, de oorspronkelijke wortel van alle dingen,
alles in de materiële schepping in stand. Dit wordt in de vedische literatuur
(Ka˜ha Upaniad 2.2.13) bevestigd:
nityo nitynˆ cetana cetannm
eko bah™nˆ yo vidadhti kmn
‘Hij is de Eeuwige, de voornaamste onder al degenen die eeuwig zijn. Hij
is het allerhoogste levend wezen onder alle levende wezens en Hij alleen
houdt al het leven in stand.’ Zonder intelligentie is niemand in staat om
iets te doen en KŠa zegt dat Hij de wortel van alle intelligentie is. Als
iemand niet intelligent is, kan hij de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods,
KŠa, niet begrijpen.

tekst 11
bl&/ bl/vTaa& cah& k-aMaraGaivviJaRTaMa( )
DaMaaRivåÖae >aUTaezu k-aMaae_iSMa >arTazR>a )) 11 ))

balaˆ balavatˆ chaˆ
kma-rga-vivarjitam
dharmviruddho bh™teu
kmo ’smi bharatarabha
balam — kracht; bala-vatm — van de sterken; ca — en; aham — Ik
ben; kma — hartstocht; rga — en gehechtheid; vivarjitam — vrij van;
dharma-aviruddhaƒ — niet tegen de religieuze principes in; bh™teu —
in alle wezens; kmaƒ — seksualiteit; asmi — Ik ben; bharata-abha —
o heer van de Bhrata’s.
Ik ben de kracht van de sterken die vrij is van hartstocht en begeerte. En Ik ben seksualiteit die niet tegen religieuze principes
indruist, o heer van de Bhrata’s [Arjuna].

Commentaar: De kracht van een sterke man moet gebruikt worden om
de zwakken te beschermen en niet voor persoonlijke agressie. Op dezelfde manier moet seksualiteit, in overeenstemming met religieuze principes
(dharma), gebruikt worden voor het verwekken van kinderen en voor
niets anders. Vervolgens is het de verantwoordelijkheid van de ouders om
hun nakomelingen KŠa-bewust te maken.
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tekst 12
Yae cEv Saaitvk-a >aava raJaSaaSTaaMaSaaê Yae )
Mata WveiTa TaaiNviÖ Na Tvh& Taezu Tae MaiYa )) 12 ))

ye caiva sttvik bhv
rjass tmas ca ye
matta eveti tn viddhi
na tv ahaˆ teu te mayi
ye — alle die; ca — en; eva — zeker; sttvikƒ — in goedheid; bhvƒ —
zijnstoestanden; rjasƒ — in de hoedanigheid hartstocht; tmasƒ — in
de hoedanigheid onwetendheid; ca — ook; ye — alle die; mattaƒ — van
Mij; eva — zeker; iti — zo; tn — die; viddhi — probeer te begrijpen; na
— niet; tu — maar; aham — Ik; teu — in hen; te — zij; mayi — in Mij.
Weet dat alle zijnstoestanden — zij het in goedheid, hartstocht of
onwetendheid — gemanifesteerd worden door Mijn energie. In
zekere zin ben Ik alles, maar Ik ben onafhankelijk. Ik ben niet
onderhevig aan de hoedanigheden van de materiële natuur, omdat
deze zich juist in Mij bevinden.

Commentaar: Alle materiële activiteiten in de wereld vinden plaats
onder de drie hoedanigheden van de materiële natuur. Hoewel deze
materiële hoedanigheden van de natuur voortkomen uit de Allerhoogste
Heer, KŠa, is Hij niet ondergeschikt aan hen. Bijvoorbeeld, iemand
kan volgens de wetten van de staat worden gestraft, maar de koning, de
wetgever, is niet onderhevig aan die wetten. Op dezelfde manier komen
alle hoedanigheden van de materiële natuur — goedheid, hartstocht en
onwetendheid — voort uit de Allerhoogste Heer, KŠa, maar Hij is niet
onderhevig aan de materiële natuur. Daarom is Hij nirguŠa, wat betekent
dat deze guŠa’s of hoedanigheden Hem niet beïnvloeden, ook al komen
ze uit Hem voort. Dat is een van de speciale kenmerken van Bhagavn, de
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods.

tekst 13
i}ai>aGauR<aMaYaE>aaRvErei>a" SavRiMad& JaGaTa( )
MaaeihTa& Naai>aJaaNaaiTa MaaMae>Ya" ParMaVYaYaMa( )) 13 ))

tribhir guŠa-mayair bhvair
ebhiƒ sarvam idaˆ jagat
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mohitaˆ nbhijnti
mm ebhyaƒ param avyayam
tribhiƒ — drie; guŠa-mayaiƒ — bestaande uit de guŠa’s; bhvaiƒ — door
de zijnstoestanden; ebhiƒ — al deze; sarvam — hele; idam — dit; jagat
— universum; mohitam — misleid; na abhijnti — kent niet; mm —
Mij; ebhyaƒ — boven deze; param — de Allerhoogste; avyayam — onuitputtelijk.
Misleid door de drie hoedanigheden [goedheid, hartstocht en onwetendheid], is de hele wereld onbekend met Mij, die boven deze
hoedanigheden verheven ben en onuitputtelijk.

Commentaar: De hele wereld is betoverd door de drie hoedanigheden
van de materiële natuur. Zij die verward zijn door deze drie hoedanigheden kunnen niet begrijpen dat de Allerhoogste Heer, KŠa, boven deze
materiële natuur verheven is.
Elk levend wezen dat onder de invloed staat van de materiële natuur,
heeft een bepaald type lichaam en ook bepaalde psychologische en biologische activiteiten die daarmee samengaan. Er zijn vier klassen van
mensen die binnen de drie hoedanigheden van de materiële natuur functioneren. Zij die zich zuiver in de hoedanigheid goedheid bevinden worden
brhmaŠa’s genoemd. Zij die zich zuiver in de hoedanigheid hartstocht
bevinden worden katriya’s genoemd. Zij die zich in de hoedanigheden
hartstocht en onwetendheid bevinden worden vaiya’s genoemd. En zij
die compleet in onwetendheid zijn worden ™dra’s genoemd. En lager
dan deze vier onderverdelingen vinden we de dieren of het dierlijk leven.
Maar deze benamingen zijn niet blijvend. Ik mag dan een brhmaŠa,
een katriya, een vaiya of wat dan ook zijn, dit leven is hoe dan ook
tijdelijk. Maar ook al is het leven tijdelijk en weten we niet wat we in een
volgend leven zullen worden, toch beschouwen we onszelf vanuit een
lichamelijke levensopvatting, omdat we in de ban zijn van de illusionerende energie, waardoor we denken dat we Amerikaans, Indiaas of Russisch
zijn of een brhmaŠa, een hindoe, een moslim enz. Wanneer we verstrikt
raken in de hoedanigheden van de materiële natuur, vergeten we de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, die Zich achter al deze hoedanigheden
bevindt. Heer KŠa zegt daarom dat de levende wezens die misleid zijn
door deze drie hoedanigheden van de materiële natuur, niet begrijpen
dat de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods Zich achter het materiële decor
bevindt.
Er bestaan veel verschillende levende wezens — mensen, halfgoden,
dieren enz. — maar allemaal staan ze onder invloed van de materiële
natuur en allemaal zijn ze de transcendentale Persoonlijkheid Gods ver-
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geten. Zij die zich in de hoedanigheden hartstocht en onwetendheid bevinden, en zelfs degenen in goedheid, kunnen niet verder komen dan
het onpersoonlijk Brahman-aspect van de Absolute Waarheid. Ze raken
verward door het persoonlijke aspect van de Allerhoogste Heer, dat alle
schoonheid, rijkdom, kennis, kracht, roem en onthechting bezit. Als zelfs
degenen die zich in goedheid bevinden dit niet kunnen begrijpen, hoeveel
hoop is er dan voor degenen in hartstocht en onwetendheid? KŠabewustzijn is ontstegen aan deze drie hoedanigheden van de materiële
natuur en zij die werkelijk KŠa-bewust zijn, zijn echt bevrijd.

tekst 14
dEvq ùeza Gau<aMaYaq MaMa MaaYaa durTYaYaa )
MaaMaev Yae Pa[PaÛNTae MaaYaaMaeTaa& TariNTa Tae )) 14 ))

daiv… hy e guŠa-may…
mama my duratyay
mm eva ye prapadyante
mym etˆ taranti te
daiv… — transcendentaal; hi — zeker; e — deze; guŠa-may… — bestaan
de uit de drie hoedanigheden van de materiële natuur; mama — Mijn;
my — energie; duratyay — heel moeilijk te overwinnen; mm — aan
Mij; eva — zeker; ye — zij die; prapadyante — zich overgeven; mym
etm — deze illusionerende energie; taranti — overwinnen; te — zij.
Deze goddelijke energie van Mij, die is samengesteld uit de drie
hoedanigheden van de materiële natuur, is moeilijk te overwinnen. Maar zij die zich aan Mij hebben overgegeven, komen haar
gemakkelijk te boven.

Commentaar: De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods heeft ontelbaar veel
energieën en al deze energieën zijn goddelijk. Hoewel de levende wezens
deel uitmaken van Zijn energieën en daarom ook goddelijk zijn, is hun
oorspronkelijke, hogere kracht bedekt door hun contact met de materiële
energie. Wie door de materiële energie bedekt is geraakt, kan haar invloed
onmogelijk te boven komen.
Zoals eerder gezegd zijn zowel de materiële als de spirituele natuur
eeuwig, omdat ze emanaties van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods
zijn. De levende wezens horen bij de eeuwige, hogere natuur van de Heer,
maar omdat ze door de lagere natuur, de materie, onzuiver zijn geworden,
is hun illusie ook eeuwig. De geconditioneerde ziel wordt daarom nitya-
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baddha genoemd, eeuwig geconditioneerd. Niemand kan in de materiële
geschiedenis een datum achterhalen waarop hij geconditioneerd is geraakt. Ook al is de materiële energie een lagere energie, de bevrijding van
het levend wezen uit de greep van de materiële energie is heel moeilijk,
omdat de materiële energie uiteindelijk bestuurd wordt door de allerhoogste wil, die het levend wezen niet te boven kan komen.
De lagere, materiële energie wordt in dit vers gedefinieerd als een
goddelijke natuur door haar verbinding met het goddelijke en omdat ze
bewogen wordt door de goddelijke wil. Hoewel de materiële energie de
lagere energie is, is het wonderbaarlijk hoe ze functioneert in de opbouw
en vernietiging van de gemanifesteerde kosmos. Dit komt doordat ze bestuurd wordt door de goddelijke wil. De veda’s bevestigen dit als volgt:
myˆ tu praktiˆ vidyn myinaˆ tu mahevaram. ‘Hoewel my [illusie] zelf onwerkelijk is of tijdelijk, is de oorsprong van my de allerhoogste magiër, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, die Mahevara is, de
allerhoogste bestuurder.’ (®vetvatara Upaniad 4.10)
Een andere betekenis van het woord ‘guŠa’ is ‘koord’, wat aangeeft
dat de geconditioneerde ziel stevig vastgebonden is met de koorden van
illusie. Wie met handen en voeten gebonden is kan zichzelf niet bevrijden
— hij moet worden geholpen door een persoon die niet gebonden is.
Omdat iemand die gebonden is, andere gebonden personen niet kan
helpen, moet de redder zelf een bevrijd persoon zijn. Daarom kan alleen
Heer KŠa of Zijn bonafide vertegenwoordiger, de spiritueel leraar, de
geconditioneerde ziel bevrijden. Zonder deze hulp van bovenaf kan niemand bevrijd raken uit de gebondenheid in de materiële natuur. Devotionele dienst of KŠa-bewustzijn kan iemand helpen deze bevrijding
te bereiken. KŠa, die de Heer van de illusionerende energie is, kan deze
onoverkomelijke energie het bevel geven de geconditioneerde ziel vrij te
laten. Hij zal de opdracht voor deze vrijlating geven uit Zijn grondeloze
genade en uit vaderlijke liefde voor het levend wezen, dat oorspronkelijk
een geliefde zoon van de Heer is. Zich overgeven aan de lotusvoeten van
de Heer is daarom de enige manier om vrij te komen uit de greep van de
onverbiddelijke materiële natuur.
De woorden ‘mm eva’ zijn ook belangrijk. Mm betekent alleen aan
KŠa (ViŠu) en niet aan Brahm of ®iva. Hoewel Brahm en ®iva zeer
verheven zijn en zich bijna op het niveau van ViŠu bevinden, zijn deze
incarnaties van rajo-guŠa (hartstocht) en tamo-guŠa (onwetendheid) niet
in staat de geconditioneerde ziel uit de greep van my te bevrijden. Met
andere woorden, zowel Brahm als ®iva staan onder invloed van my.
Alleen ViŠu is de meester van my en daarom kan alleen Hij de geconditioneerde ziel bevrijding geven. De veda’s (®vetvatara Upaniad 3.8)
bevestigen dit met de uitspraak tam eva viditv: ‘Vrijheid is alleen mogelijk wanneer men KŠa doorgrondt.’ Zelfs Heer ®iva beaamt dat iemand
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alleen door de genade van ViŠu bevrijd kan worden. Heer ®iva zegt:
mukti-pradt sarveˆ viŠur eva na saˆayaƒ: ‘Er bestaat geen twijfel
over dat het ViŠu is die iedereen bevrijding toekent.’

tekst 15
Na Maa& duZk*-iTaNaae MaU!a" Pa[PaÛNTae NaraDaMaa" )
MaaYaYaaPaôTajaNaa AaSaur& >aavMaaié[Taa" )) 15 ))

na mˆ duktino m™hƒ
prapadyante nardhamƒ
myaypahta-jñn
suraˆ bhvam ritƒ
na — niet; mm — aan Mij; duktinaƒ — kwaadaardige personen; m™
hƒ — dwazen; prapadyante — geven zich over; nara-adhamƒ —
laagsten onder de mensen; myay — door de illusionerende energie;
apahta — gestolen; jñnƒ — wiens kennis; suram — demonische;
bhvam — aard; ritƒ — aannemend.
Kwaadaardige personen die volkomen dwaas zijn, die de laagsten
onder de mensen zijn, die door illusie van hun kennis beroofd
zijn en die de atheïstische aard van demonen hebben, geven zich
niet aan Mij over.

Commentaar: In de Bhagavad-g…t wordt gezegd dat iemand de onverbiddelijke wetten van de materiële natuur te boven kan komen door zich
eenvoudig aan de lotusvoeten van de Allerhoogste Persoon Gods, KŠa,
over te geven. Men zou zich nu kunnen afvragen: ‘Hoe komt het dat geleerde filosofen, wetenschappers, zakenlieden, bestuurders en de leiders
van de mensen zich niet overgeven aan de lotusvoeten van ®r… KŠa, de
almachtige Persoonlijkheid Gods?’ Al vele jaren en generaties lang zijn de
leiders van de mensheid op verschillende manieren en met grote plannen
en volharding op zoek naar mukti, bevrijding van de wetten van de materiële natuur. Maar als die bevrijding mogelijk is door zich eenvoudig over
te geven aan de lotusvoeten van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods,
waarom gebruiken deze intelligente mensen deze eenvoudige methode
dan niet?
De G…t beantwoordt deze vraag zonder terughoudendheid. De werkelijk geleerde leiders van de samenleving, zoals Brahm, ®iva, Kapila,
de Kumra’s, Manu, Vysa, Devala, Asita, Janaka, Prahlda, Bali en later
Madhvcrya, Rmnujcrya, ®r… Caitanya en vele anderen — allemaal
religieuze filosofen, politici, leraren, wetenschappers enz. — geven zich
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over aan de lotusvoeten van de Allerhoogste Persoon, de almachtige auto-
riteit. Zij die niet werkelijk filosofen, wetenschappers, leraren, bestuurders enz. zijn, maar zich voor materieel gewin alleen maar zo voordoen,
accepteren het plan of het pad van de Allerhoogste Heer niet. Ze hebben
geen idee van God. Ze verzinnen gewoon hun eigen wereldse plannen
en maken zo de problemen van het materiële bestaan ingewikkelder door
hun vergeefse pogingen ze op te lossen. Omdat de materiële energie (de
natuur) zo sterk is, kan ze de ongeautoriseerde plannen van de atheïsten
weerstaan en tart ze de kennis van ‘planningcomités’.
De atheïstische plannenmakers worden in dit vers aangeduid met
duktinaƒ, ‘kwaadaardige personen’. Kt… betekent iemand die verdienstelijk werk heeft gedaan. De plannenmakende atheïst is soms heel intelligent en ook verdienstelijk, omdat het uitvoeren van ieder reusachtig
plan, of het nou goed is of slecht, intelligentie vergt. Maar omdat de atheïst
zijn intelligentie verkeerd gebruikt en het plan van de Allerhoogste Heer
tegenwerkt, wordt de atheïstische plannenmaker dukt… genoemd, wat
aangeeft dat zijn intelligentie en inspanningen voor iets verkeerds worden
aangewend.
In de G…t wordt duidelijk gesteld dat de materiële energie volledig
onder de leiding van de Allerhoogste Heer werkt. Zelf heeft ze geen
macht. Ze gedraagt zich als een schaduw die in overeenstemming met de
bewegingen van het voorwerp beweegt. Toch is de materiële energie erg
machtig en een atheïst kan door zijn goddeloze temperament niet begrijpen hoe ze werkt, zoals ook het plan van de Allerhoogste Heer voor hem
onbegrijpelijk is. Onder invloed van illusie en de hoedanigheden hartstocht en onwetendheid worden al zijn plannen verijdeld, zoals in het geval
van HiraŠyakaipu en RvaŠa, van wie de plannen vernietigd werden,
hoewel ze materieel gezien allebei geleerde wetenschappers, filosofen,
bestuurders en leraren waren. Deze duktina’s of kwaadaardige personen worden als volgt in vier categorieën onderverdeeld.
(1) De m™ha’s zijn degenen die buitengewoon dwaas zijn, net als
hardwerkende lastdieren. Ze willen zelf van de vruchten van hun arbeid
genieten en willen er niets van afstaan aan de Allerhoogste. Het typische voorbeeld van een lastdier is de ezel. Dit nederige dier wordt door
zijn baas gebruikt voor zwaar werk. De ezel weet niet eens voor wie hij
eigenlijk dag en nacht zo hard werkt. Hij blijft tevreden door zijn maag
te vullen met wat gras, door wat te slapen in de angst door zijn meester
geranseld te worden en door zijn seksuele lusten te bevredigen met het
gevaar herhaaldelijk geschopt te worden door de andere partij. De ezel
reciteert soms wat poëzie en filosofie, maar zijn gebalk is alleen maar
storend voor anderen. Dat is de situatie van de dwaas, die op de vruchten
van zijn werk uit is en niet weet voor wie hij moet werken. Hij weet niet
dat karma (activiteit) bedoeld is voor yajña (offer).
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Zij die dag en nacht hard werken om zich te bevrijden van de last van
zelfopgelegde plichten zeggen meestal dat ze geen tijd hebben om over
de onsterfelijkheid van het levend wezen te horen. Hoewel m™ha’s maar
van een heel klein gedeelte van de vruchten van hun arbeid kunnen genieten, is vergankelijke materiële winst alles voor hen. Ze brengen soms
slapeloze dagen en nachten door met het vergaren van meer winst, en
als ze maagzweren en spijsverteringsproblemen hebben, dan zijn ze zelfs
tevreden met nagenoeg geen voedsel; dag en nacht worden ze volkomen
in beslag genomen door hun werk voor het plezier van denkbeeldige
meesters. Omdat ze niet weten wie hun werkelijke meester is, verspillen
dwaze werkers hun waardevolle tijd met het dienen van de mammon.
Onfortuinlijk genoeg zullen ze zich nooit aan de allerhoogste meester van
alle meesters overgeven en evenmin nemen ze de tijd om uit de juiste
bronnen over Hem te horen. De varkens, die drek eten, geven niets
om zoetigheid gemaakt van suiker en gh… [geklaarde boter]. Op dezelfde
manier zal een dwaze werker onvermoeibaar naar nieuws over de voortdurend veranderende wereld van zinsbevrediging blijven luisteren, maar
zal hij maar heel weinig tijd hebben om te horen over de eeuwige levenskracht die de materiële wereld laat bewegen.
(2) Een andere categorie van duktina’s of kwaadaardige personen
is die van de nardhama, de laagste onder de mensen. Nara betekent
‘menselijk wezen’ en adhama betekent ‘de laagste’. Van de 8.400.000 ver
schillende soorten levende wezens zijn er 400.000 menselijk. Van deze
menselijke soorten zijn er talloze lagere vormen van menselijk leven die
grotendeels onbeschaafd zijn. De beschaafde menselijke wezens zijn zij
die regulerende principes hebben voor het sociale, politieke en religieu
ze leven. Zij die in sociaal en politiek opzicht ontwikkeld zijn, maar er
geen religieuze principes op na houden, moeten worden beschouwd als
nardhama’s. Ook is een religie zonder God geen werkelijke religie, want
het doel van het volgen van religieuze principes is het begrijpen van de
Absolute Waarheid en van de relatie tussen Hem en de mens. De Persoonlijkheid Gods verklaart in de G…t duidelijk dat er boven Hem geen hogere
autoriteit bestaat en dat Hij de Allerhoogste Waarheid is. De beschaafde
menselijke levensvorm is bedoeld voor het opwekken van het verloren
bewustzijn van de eeuwige relatie van de mens met de Allerhoogste Waarheid, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, ®r… KŠa, die almachtig is.
Eenieder die deze kans mist, wordt tot de nardhama’s gerekend.
In de geopenbaarde teksten kunnen we lezen dat wanneer een baby
zich in de baarmoeder bevindt (een buitengewoon onaangename situatie),
hij tot God bidt om bevrijding en dat hij belooft om, zodra hij geboren
wordt, alleen Hem te vereren. Tot God bidden wanneer men in moeilijkheden is, is een natuurlijk instinct van ieder levend wezen, omdat het eeuwig
met God verbonden is. Maar is het kind eenmaal geboren, dan vergeet het
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de moeilijkheden van zijn geboorte en onder de invloed van my, de
illusionerende energie, vergeet het ook degene die hem verlost heeft.
Het is de plicht van opvoeders het sluimerende goddelijk bewustzijn
in hun kinderen weer tot leven te wekken. In de Manu-smti, het handboek
van religieuze principes, worden tien hervormingsceremonieën voorgeschreven, die bedoeld zijn om godsbewustzijn op te wekken binnen het
varŠrama-stelsel. Maar dit wordt op geen enkele plaats in de wereld
strikt gevolgd en daarom is de bevolking voor 99,9 procent nardhama.
Wanneer de hele bevolking nardhama wordt, wordt de waarde van
al hun zogenaamde onderwijs door de almachtige energie van de materiële natuur tot nul gereduceerd. Volgens de norm van de G…t is iemand
geleerd wanneer hij een geleerde brhmaŠa, een hond, een koe, een olifant en een hondeneter als gelijk ziet. Dat is de visie van de echte toegewijde. ®r… Nitynanda Prabhu, de incarnatie van God als de goddelijke
leraar, verloste de broers Jagi en Mdhi, die typische nardhama’s waren, en toonde zo hoe de laagsten onder de mensen de genade van een
echte toegewijde krijgen. Een nardhama die door de Persoonlijkheid
Gods verdoemd is, kan alleen door de genade van een toegewijde opnieuw zijn spirituele bewustzijn opwekken.
Door het bhgavata-dharma, de activiteiten van de toegewijden, bekend te maken, heeft ®r… Caitanya Mahprabhu de mensen aangeraden
om nederig naar de boodschap van de Persoonlijkheid Gods te luisteren.
De essentie van die boodschap is de Bhagavad-g…t. De laagsten onder
de mensen kunnen alleen verlost worden door die methode van nederig
luisteren naar deze boodschap, maar jammer genoeg verwerpen ze zelfs
deze methode, laat staan dat ze zich aan de wil van de Allerhoogste Heer
overgeven. Nardhama’s, de laagsten onder de mensen, verzuimen opzettelijk de voornaamste plicht van het menselijk wezen.
(3) De volgende categorie van duktina’s is die van de myay
phta-jñnƒ, personen van wie de erudiete kennis is tenietgedaan door
de invloed van de illusionerende materiële energie. Deze personen zijn
meestal heel geleerd — grote filosofen, dichters, letterkundigen, wetenschappers enz. — maar de illusionerende energie misleidt hen en daarom
gehoorzamen ze de Allerhoogste Heer niet.
Het aantal myayphta-jñnƒ is op het ogenblik groot, zelfs onder geleerden van de Bhagavad-g…t. In de G…t wordt in duidelijke en
eenvoudige taal gesteld dat ®r… KŠa de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods is. Niemand is Zijn gelijke en niemand is groter dan Hij. Hij wordt
beschreven als de vader van Brahm, de oorspronkelijke vader van alle
menselijke wezens. Sterker nog, ®r… KŠa wordt niet alleen als de vader
van Brahm beschouwd, maar ook als de vader van alle levenssoorten.
Hij is de oorsprong van het onpersoonlijk Brahman en van de Paramtm,
de Superziel, die Zijn volkomen expansie is en die aanwezig is in ieder
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levend wezen. Hij is de bron van alles en iedereen wordt aangeraden om
zich over te geven aan Zijn lotusvoeten. Ondanks al deze duidelijke uitspraken bespotten de myayphta-jñnƒ de Persoonlijkheid Gods en
beschouwen ze Hem als niet meer dan een gewoon menselijk wezen. Ze
weten niet dat de gezegende menselijke levensvorm ontworpen is naar
de eeuwige, transcendentale gedaante van de Allerhoogste Heer. Alle
ongeautoriseerde interpretaties van de G…t die buiten het paramparsysteem om door de myayphta-jñnƒ geleverd worden, zijn stuk
voor stuk obstakels voor een juist begrip op het spirituele pad. De verwarde commentatoren geven zich niet over aan de lotusvoeten van ®r…
KŠa en evenmin leren ze anderen dit principe na te volgen.
(4) De laatste categorie van duktina’s is die van de suraˆ bhvam
ritƒ of degenen met demonische principes. Deze groep is ronduit
atheïstisch. Sommigen van hen beweren dat de Allerhoogste Heer nooit
in de materiële wereld kan neerdalen, maar vervolgens zijn ze niet in
staat om hiervoor steekhoudende argumenten aan te voeren. Anderen
maken Hem ondergeschikt aan het onpersoonlijke aspect, hoewel in de
G…t het tegenovergestelde verklaard wordt. Uit afgunst tegenover de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zal de atheïst een aantal valse incarnaties aandragen, die hij met zijn brein bij elkaar heeft gefabriceerd. Zulke
personen voor wie het openlijk neerhalen van de Persoonlijkheid Gods
een levensprincipe is, kunnen zich niet overgeven aan de lotusvoeten van
®r… KŠa.
®r… Ymuncrya Albandaru van Zuid-India zei: ‘O mijn Heer! Ondanks Uw buitengewone kwaliteiten, vormen en activiteiten, en ondanks
het feit dat alle geopenbaarde teksten in de hoedanigheid goedheid Uw
persoonlijkheid bevestigen en U erkend wordt door beroemde gezaghebbende personen die goddelijke eigenschappen hebben en die bekendstaan om hun diepgaande kennis in de transcendentale wetenschap, kunt
U  niet gekend worden door personen die er atheïstische principes op
nahouden.’
De personen die hierboven beschreven zijn, namelijk (1) de zeer dwa
ze personen, (2) de laagsten onder de mensen, (3) de misleide filosofen
en (4) de personen die ronduit atheïstisch zijn, zullen zich dus nooit aan
de lotusvoeten van de Persoonlijkheid Gods overgeven, ondanks al het
advies dat de heilige teksten en de gezaghebbende personen ons geven.

tekst 16
cTauivRDaa >aJaNTae Maa& JaNaa" Sauk*-iTaNaae_JauRNa )
AaTaaeR iJajaSaurQaaRQas jaNaq c >arTazR>a )) 16 ))
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catur-vidh bhajante mˆ
janƒ suktino ’rjuna
rto jijñsur arthrth…
jñn… ca bharatarabha
catuƒ-vidhƒ — vier soorten; bhajante — bewijzen dienst; mm — aan
Mij; janƒ — personen; su-ktinaƒ — zij die vroom zijn; arjuna — o Arjuna; rtaƒ — degene die in nood verkeert; jijñsuƒ — de nieuwsgierige; artha-arth… — iemand die naar materieel voordeel verlangt; jñn… —
iemand die kennis heeft van dingen zoals ze zijn; ca — ook; bharataabha — o beste onder de afstammelingen van Bharata.
O beste onder de Bhrata’s, vier soorten vrome mensen beginnen
Me met devotie te dienen: hij die in nood verkeert, hij die naar
rijkdom verlangt, hij die nieuwsgierig is en hij die op zoek is naar
kennis van het Absolute.

Commentaar: In tegenstelling tot kwaadaardige personen volgen de
mensen die hier beschreven worden wél de regulerende principes van
de heilige teksten. Ze worden suktinaƒ genoemd of zij die gehoorzaam
zijn aan de regels en bepalingen van de heilige teksten en aan de morele
en sociale wetten en die min of meer toegewijd zijn aan de Allerhoogste
Heer. Binnen deze groep mensen zijn er vier categorieën: zij die soms
in nood verkeren, zij die geld nodig hebben, zij die soms nieuwsgierig
zijn en zij die soms naar de Absolute Waarheid zoeken. Deze personen
benaderen de Allerhoogste Heer om onder verschillende voorwaarden
devotionele dienst aan Hem te verrichten. Ze zijn geen zuivere toegewijden, omdat ze bepaalde verlangens vervuld willen zien in ruil voor hun
devotionele dienst. Zuivere devotionele dienst is echter vrij van aspiraties
en vrij van verlangens naar materiële winst. De Bhakti-rasmta-sindhu
(1.1.11) definieert zuivere devotie als volgt:
anybhilit-™nyaˆ
jñna-karmdy-anvtam
nuk™lyena kŠnu…lanaˆ bhaktir uttam
‘Transcendentale liefdedienst aan de Allerhoogste Heer KŠa moet op
een positieve manier worden verricht, zonder verlangen naar materiële
winst of voordeel door resultaatgerichte activiteiten of filosofische speculatie. Dit wordt zuivere devotionele dienst genoemd.’
Wanneer deze vier soorten personen de Allerhoogste Heer voor devotionele dienst benaderen en volledig gezuiverd zijn geraakt door het ge-
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zelschap van een zuivere toegewijde, worden zij ook zuivere toegewijden.
Maar voor kwaadaardige personen is devotionele dienst heel moeilijk,
omdat ze een egoïstisch, ongereguleerd leven leiden zonder spirituele
doeleinden. Maar zelfs onder hen kunnen enkelen zuivere toegewijden
worden, wanneer ze zo fortuinlijk zijn in contact te komen met een zuivere
toegewijde.
Zij die zich altijd bezighouden met resultaatgerichte activiteiten, benaderen de Heer uit materiële nood en gaan vervolgens met zuivere
toegewijden om en worden, in hun nood, toegewijden van de Heer. Zij
die om de een of andere reden gefrustreerd zijn, zoeken soms ook de
omgang van zuivere toegewijden op en raken zo geïnteresseerd om meer
over God te weten te komen. Op dezelfde manier willen droge filosofen,
wanneer ze gefrustreerd zijn geraakt op alle gebieden van kennis, soms
ook meer over God te weten komen en ze benaderen dan de Allerhoogste
Heer voor devotionele dienst; op die manier ontstijgen ze aan de kennis
van het onpersoonlijk Brahman en de gelokaliseerde Paramtm en komen
ze door de genade van de Allerhoogste Heer of Zijn zuivere toegewijde
tot de persoonlijke opvatting van God.
Over het algemeen worden zij die in nood verkeren, die nieuwsgierig zijn, die naar de waarheid zoeken en die geld nodig hebben zuivere
toegewijden wanneer ze zich hebben bevrijd van materiële verlangens
en volledig begrepen hebben dat materiële beloning niets te maken heeft
met spirituele vooruitgang. Zolang deze zuivere toestand niet bereikt is,
zijn de toegewijden in de transcendentale dienst aan de Heer onzuiver
door resultaatgerichte activiteiten, het zoeken naar wereldse kennis enz.
Men moet dit alles eerst ontstijgen voordat men tot het niveau van zuivere
devotionele dienst kan komen.

tekst 17
Taeza& jaNaq iNaTYaYau¢- Wk->ai¢-ivRiXaZYaTae )
iPa[Yaae ih jaiNaNaae_TYaQaRMah& Sa c MaMa iPa[Ya" )) 17 ))

teˆ jñn… nitya-yukta
eka-bhaktir viiyate
priyo hi jñnino ’tyartham
ahaˆ sa ca mama priyaƒ
tem — onder hen; jñn… — iemand die volledige kennis bezit; nityayuktaƒ — altijd bezig met; eka — enkel; bhaktiƒ — in devotionele dienst;
viiyate — is bijzonder; priyaƒ — heel dierbaar; hi — zeker; jñninaƒ
— aan de persoon met kennis; atyartham — heel; aham — Ik ben; saƒ —
hij; ca — ook; mama — aan Mij; priyaƒ — dierbaar.
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Van deze vier is degene die volledige kennis bezit en die voortdurend bezig is met zuivere devotionele dienst de beste, want Ik ben
hem heel dierbaar en hij is Mij heel dierbaar.

Commentaar: Nadat zij die in nood verkeren, de nieuwsgierigen, zij die
geen geld meer hebben en zij die naar de absolute waarheid zoeken vrij
zijn van alle onzuiverheden van materiële verlangens, kunnen ze allemaal
zuivere toegewijden worden. Maar van deze personen wordt degene die
kennis heeft over de Absolute Waarheid en geen materiële verlangens
meer heeft werkelijk een zuivere toegewijde van de Heer. En de Heer zegt
dat van de vier typen de toegewijde die volledige kennis heeft en tegelijkertijd bezig is met devotionele dienst, de beste is.
Door naar kennis te zoeken realiseert iemand zich dat hij van het
materiële lichaam verschilt, en wanneer hij verder gevorderd raakt, krijgt
hij kennis over het onpersoonlijk Brahman en de Paramtm. Wanneer
iemand volledig gezuiverd is, realiseert hij zich dat zijn wezenlijke positie
die van een eeuwige dienaar van God is. Door met zuivere toegewijden
om te gaan, worden de nieuwsgierige, degene in nood, degene die naar
een verbetering van zijn materiële situatie zoekt en degene met kennis
allemaal zelf zuiver. Maar in het voorbereidende stadium is degene die
complete kennis van de Heer heeft en tegelijkertijd devotionele dienst
verricht de Heer heel dierbaar. Wie gegrond is in zuivere kennis van de
transcendentale positie van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, wordt
beschermd door devotionele dienst, zodat materiële onzuiverheden hem
niet kunnen deren.

tekst 18
odara" SavR WvETae jaNaq TvaTMaEv Mae MaTaMa( )
AaiSQaTa" Sa ih Yau¢-aTMaa MaaMaevaNautaMaa& GaiTaMa( )) 18 ))

udrƒ sarva evaite
jñn… tv tmaiva me matam
sthitaƒ sa hi yukttm
mm evnuttamˆ gatim
udrƒ — grootmoedig; sarve — al; eva — zeker; ete — deze; jñn… —
iemand die kennis bezit; tu — maar; tm eva — als Mijzelf; me — Mijn;
matam — mening; sthitaƒ — bevindt zich; saƒ — hij; hi — zeker; yuktatm — bezig met devotionele dienst; mm — in Mij; eva — zeker; an
uttamm — de hoogste; gatim — bestemming.
Al deze toegewijden zijn ongetwijfeld grootmoedige zielen, maar
hij die kennis over Mij bezit, is Me net zo dierbaar als Mijn eigen
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Zelf. Omdat hij bezig is in Mijn transcendentale dienst, zal hij Mij,
het hoogste en meest volmaakte doel, zeker bereiken.

Commentaar: Het is niet zo dat toegewijden met minder complete kenis
van de Heer Hem niet dierbaar zijn. De Heer zegt dat ze allemaal grootmoedige zielen zijn, omdat iedereen die de Heer voor welk doel dan
ook benadert, een mahtm, een grote ziel, genoemd wordt. De Heer
aanvaardt toegewijden die wat voordeel willen halen uit hun devotionele
dienst, omdat er sprake is van een uitwisseling van genegenheid. Uit
genegenheid vragen ze de Heer om wat materieel voordeel en wanneer
ze het krijgen zijn ze zo tevreden, dat ze ook vooruitgang maken in
devotionele dienst. Maar de toegewijde die volledige kennis heeft, is de
Heer zeer dierbaar, omdat het dienen van de Allerhoogste Heer met liefde
en devotie zijn enige verlangen is. Zo’n toegewijde kan geen seconde
leven zonder in aanraking te zijn met de Allerhoogste Heer of zonder
Hem te dienen. Op dezelfde manier houdt de Allerhoogste Heer heel veel
van Zijn toegewijde en kan Hij niet van hem gescheiden worden.
In het ®r…mad-Bhgavatam (9.4.68) zegt de Heer:
sdhavo hdayaˆ mahyaˆ
sdh™nˆ hdayaˆ tv aham
mad-anyat te na jnanti
nhaˆ tebhyo mang api
‘De toegewijden zijn altijd aanwezig in Mijn hart en Ik ben altijd aanwezig
in het hart van Mijn toegewijden. De toegewijde kent niets buiten Mij en
ook Ik kan de toegewijde niet vergeten.’ Er bestaat een zeer innige relatie
tussen de Allerhoogste Heer en de zuivere toegewijden. Zuivere toegewijden met volledige kennis van de Heer hebben altijd een spirituele verbinding met Hem en daarom zijn ze Hem heel dierbaar.

tekst 19
bhUNaa& JaNMaNaaMaNTae jaNavaNMaa& Pa[PaÛTae )
vaSaudev" SavRiMaiTa Sa MahaTMaa SaudulR/>a" )) 19 ))

bah™nˆ janmanm ante
jñnavn mˆ prapadyate
vsudevaƒ sarvam iti
sa mahtm su-durlabhaƒ
bah™nm — veel; janmanm — herhaalde geboorte en dood; ante —
na; jñna-vn — iemand die volledige kennis bezit; mm — aan Mij;
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prapadyate — geeft zich over; vsudevaƒ — de Persoonlijkheid Gods,
KŠa; sarvam — alles; iti — zo; saƒ — die; mah-tm — grote ziel; sudurlabhaƒ — heel zeldzaam te vinden.
Na vele malen geboren en gestorven te zijn, geeft degene die werkelijk kennis bezit zich aan Mij over, wetend dat Ik de oorzaak van
alle oorzaken ben en dat Ik alles ben wat bestaat. Zo’n grote ziel is
zeer zeldzaam.

Commentaar: Na vele, vele levens devotionele dienst of transcendentale rituelen te hebben gedaan, kan het levend wezen werkelijk overtuigd
raken van de transcendentale, zuivere kennis dat de Allerhoogste Persoon
lijkheid Gods het uiteindelijke doel van spirituele bewustwording is. In het
begin van spirituele bewustwording, zal iemand, terwijl hij zijn gehechtheid aan materie probeert op te geven, geneigd zijn tot het impersonalisme, maar wanneer hij verder gevorderd raakt, begrijpt hij dat er in het
spirituele leven activiteiten zijn en dat deze activiteiten samen devotionele
dienst uitmaken. Wanneer hij zich dit eenmaal realiseert, raakt hij gehecht
aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en geeft hij zich aan Hem over.
Op dat moment begrijpt men dat de genade van Heer ®r… KŠa alles is, dat
Hij de oorzaak van alle oorzaken is en dat de materiële wereld niet onafhankelijk van Hem is. Hij beseft dat de materiële wereld een verwrongen
reflectie van de spirituele verscheidenheid is en realiseert zich dat alles in
verbinding staat met de Allerhoogste Heer, KŠa. Hij beschouwt alles dus
in relatie met Vsudeva, ®r… KŠa. Zo’n universele kijk op Vsudeva bespoedigt iemands volledige overgave aan de Allerhoogste Heer ®r… KŠa,
het hoogste doel. Zulke grote zielen, die zich hebben overgegeven, zijn
heel zeldzaam.
Dit vers wordt in de ®vetvatara Upaniad (3.14-15) zeer goed uitgelegd:
sahasra-…r puruaƒ
sahasrkaƒ sahasra-pt
sa bh™miˆ vivato vtv
’tyti˜had da‰gulam
purua evedaˆ sarvaˆ
yad bh™taˆ yac ca bhavyam
utmtatvasyeno
yad annentirohati
In de Chndogya Upaniad (5.1.15) staat: na vai vco na cak™ˆi na
rotrŠi na manˆs…ty cakate prŠa iti evcakate prŠo hy evaitni
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sarvŠi bhavanti — ‘In het lichaam van een levend wezen is noch het
spraakvermogen noch het gezichtsvermogen noch het gehoor noch het
denkvermogen de belangrijkste factor — de levenskracht is het centrum
van alle activiteiten.’ Op dezelfde manier is Heer Vsudeva, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Heer ®r… KŠa, het belangrijkste wezen in alles.
In ons lichaam zijn de vermogens tot spreken, zien, horen, denken enz.
aanwezig, maar wanneer deze niet in verband staan met de Allerhoogste
Heer, zijn ze onbelangrijk. En omdat Vsudeva alomtegenwoordig is en
alles Vsudeva is, geeft de toegewijde zich in volledige kennis aan Hem
over (cf. Bhagavad-g…t 7.17 en 11.40).

tekst 20
k-aMaESTaESTaEôRTajaNaa" Pa[PaÛNTae_NYadevTaa" )
Ta& Ta& iNaYaMaMaaSQaaYa Pa[k*-TYaa iNaYaTaa" SvYaa )) 20 ))

kmais tais tair hta-jñnƒ
prapadyante ’nya-devatƒ
taˆ taˆ niyamam sthya
prakty niyatƒ svay
kmaiƒ — door verlangens; taiƒ taiƒ — verschillende; hta — beroofd
van; jñnƒ — kennis; prapadyante — geven zich over; anya — aan andere; devatƒ — halfgoden; tam tam — overeenkomstige; niyamam —
regels; sthya — volgend; prakty — van nature; niyatƒ — bestuurd;
svay — door hun eigen.
Zij die door materiële verlangens van hun verstand beroofd zijn,
geven zich over aan de halfgoden en volgen de specifieke regels en
bepalingen van verering die overeenkomen met hun eigen aard.

Commentaar: Zij die bevrijd zijn van alle materiële onzuiverheden geven
zich over aan de Allerhoogste Heer en verrichten devotionele dienst aan
Hem. Zolang materiële onzuiverheid niet volkomen weggewassen is, zijn
ze van nature niet-toegewijden. Maar zelfs degenen die materiële verlangens hebben en hun toevlucht bij de Allerhoogste Heer zoeken, worden
niet zo erg aangetrokken tot de externe natuur; omdat ze dichter bij het
juiste doel komen, raken ze spoedig vrij van alle materiële lust.
In het ®r…mad-Bhgavatam wordt aangeraden om zich in alle gevallen aan Vsudeva over te geven en Hem te vereren, ongeacht of iemand
nu een zuivere toegewijde is en vrij is van materiële verlangens of juist vol
is van materiële verlangens, of bevrijding van materiële onzuiverheden
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wil. Dit zijn de woorden in het ®r…mad-Bhgavatam (2.3.10):
akmaƒ sarva-kmo v
moka-kma udra-dh…ƒ
t…vreŠa bhakti-yogena
yajeta puruaˆ param
Minder intelligente mensen die hun spirituele begrip verloren hebben,
zoeken hun toevlucht bij de halfgoden om hun materiële verlangens onmiddellijk in vervulling te laten gaan. Over het algemeen benaderen deze
mensen de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods niet, omdat ze zich in de
lagere hoedanigheden van de natuur bevinden (hartstocht en onwetendheid) en daarom de verschillende halfgoden vereren. Doordat ze de regels
en bepalingen van de rituelen volgen, worden ze tevredengesteld. De vereerders van halfgoden worden gedreven door onbeduidende verlangens
en weten niet hoe ze het uiteindelijke doel moeten bereiken. Maar een
toegewijde van de Allerhoogste Heer wordt niet misleid. Omdat het op bepaalde plaatsen in de vedische literatuur aanbevolen wordt om verschillende goden voor verschillende doeleinden te vereren (iemand die ziek is
wordt bijvoorbeeld aangeraden de zon te vereren), denken degenen die
geen toegewijden van de Heer zijn dat het vereren van de halfgoden voor
bepaalde doeleinden beter is dan het vereren van de Allerhoogste Heer.
Maar een zuivere toegewijde weet dat de Allerhoogste Heer, KŠa, de
meester van hen allemaal is. In het Caitanya-caritmta (šdi 5.142) staat:
ekale …vara kŠa, ra saba bhtya — alleen de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, KŠa, is de meester en alle anderen zijn dienaren. Een zuivere
toegewijde zal daarom nooit de halfgoden benaderen om in zijn materiële
behoeften te voorzien. Hij stelt zich afhankelijk van de Allerhoogste Heer.
En de zuivere toegewijde is tevreden met alles wat Hij geeft.

tekst 21
Yaae Yaae Yaa& Yaa& TaNau& >a¢-" é[ÖYaaicRTauiMaC^iTa )
TaSYa TaSYaacl/a& é[Öa& TaaMaev ivdDaaMYahMa( )) 21 ))

yo yo yˆ yˆ tanuˆ bhaktaƒ
raddhayrcitum icchati
tasya tasycalˆ raddhˆ
tm eva vidadhmy aham
yaƒ yaƒ — wie dan ook; ym ym — welke dan ook; tanum — vorm van
een halfgod; bhaktaƒ — toegewijde; raddhay — met geloof; arcitum
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— vereren; icchati — verlangt; tasya tasya — aan hem; acalm — standvastig; raddhm — geloof; tm — dat; eva — zeker; vidadhmi — geef;
aham — Ik.
Ik ben in ieders hart aanwezig als de Superziel. Zodra iemand verlangt een halfgod te vereren, sterk Ik zijn geloof, zodat hij zich aan
die bepaalde godheid kan wijden.

Commentaar: God heeft aan iedereen onafhankelijkheid gegeven; wanneer iemand daarom materieel genot wil en daarvoor zeer oprecht de faciliteiten van de materiële halfgoden verlangt, dan begrijpt de Allerhoogste
Heer, die als de Superziel in ieders hart aanwezig is, dat en zal Hij zulke
personen die faciliteiten geven. Als de allerhoogste vader van alle levende
wezens staat Hij hun onafhankelijkheid niet in de weg, maar geeft Hij hun
alle faciliteiten om hun materiële verlangens te vervullen.
Iemand zou nu de vraag kunnen stellen waarom de almachtige God
de levende wezens faciliteiten geeft om in de materiële wereld te genieten
en zo in de val van de illusionerende energie te lopen. Het antwoord op
deze vraag is dat er geen sprake van werkelijke onafhankelijkheid zou zijn
als de Allerhoogste Heer, als de Superziel, deze faciliteiten niet zou geven.
Hij geeft iedereen daarom volledige onafhankelijkheid — wat men ook
maar wil — maar in de Bhagavad-g…t vinden we Zijn uiteindelijke instructie: alle andere bezigheden opgeven en zich volledig aan Hem overgeven. Dat zal de mens gelukkig maken.
Zowel de menselijke wezens als de halfgoden zijn ondergeschikt aan
de wil van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Daarom kan een menselijk wezen niet door zijn eigen verlangen een halfgod vereren en kan een
halfgod evenmin gunsten geven zonder de wil van de Allerhoogste. Zoals
gezegd wordt: geen grasspriet beweegt zonder dat de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods het wil. Over het algemeen benaderen personen die in
nood verkeren de halfgoden, zoals hen dat in de vedische literatuur wordt
aanbevolen. Wie iets bepaalds wil hebben, kan daarvoor een bepaalde
halfgod vereren. Zo wordt een ziek persoon bijvoorbeeld aangeraden om
de zonnegod te vereren; wie geleerd wil worden, kan de godin van de
kennis, Sarasvat…, vereren, en iemand die een mooie vrouw wil, kan de
godin Um, de vrouw van Heer ®iva, vereren. Op die manier zijn er in
de stra’s (vedische teksten) aanbevelingen te vinden voor verschillende
manieren om de verschillende halfgoden te vereren. En omdat een bepaald menselijk wezen van een bepaalde materiële faciliteit wil genieten,
laat de Heer in hem een sterk verlangen ontstaan om die gunst van een
bepaalde halfgod te krijgen; dat is de manier waarop het die gunst krijgt.
Ook de bepaalde devotionele houding van een menselijk wezen ten
opzichte van een bepaald type halfgod wordt door de Heer geregeld. De
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halfgoden kunnen de mensen niet met een dergelijke aanhankelijkheid
bezielen, maar KŠa zet die mensen aan om bepaalde halfgoden te vereren, omdat Hij de Allerhoogste Heer is en de Superziel, die aanwezig is
in de harten van alle levende wezens. In feite zijn de halfgoden verschillende delen van het kosmische lichaam van de Allerhoogste Heer en ze zijn
daarom niet onafhankelijk. In de vedische literatuur wordt het volgende
gesteld: ‘De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods als de Superziel is ook
aanwezig in het hart van de halfgod; via de halfgod zorgt Hij daarom dat
het verlangen van een menselijk wezen wordt vervuld. Maar zowel de
halfgod als het menselijk wezen is afhankelijk van de allerhoogste wil. Ze
zijn niet onafhankelijk.’

tekst 22
Sa TaYaa é[ÖYaa Yau¢-STaSYaaraDaNaMaqhTae )
l/>aTae c TaTa" k-aMaaNMaYaEv ivihTaaiNhTaaNa( )) 22 ))

sa tay raddhay yuktas
tasyrdhanam …hate
labhate ca tataƒ kmn
mayaiva vihitn hi tn
saƒ — hij; tay — met die; raddhay — inspiratie; yuktaƒ — begiftigd;
tasya — van die halfgod; rdhanam — voor de verering; …hate — hij
verlangt naar; labhate — verkrijgt; ca — en; tataƒ — van die; kmn —
zijn verlangens; may — door Mij; eva — alleen; vihitn — geregeld; hi
— zeker; tn — zij.
Begiftigd met zulk geloof, spant hij zich in om een bepaalde halfgod te vereren en krijgt hij datgene waarnaar hij verlangt. Maar in
werkelijkheid worden deze wensen alleen door Mij vervuld.

Commentaar: Zonder toestemming van de Allerhoogste Heer kunnen de
halfgoden geen gunsten verlenen aan hun toegewijden. Het levend wezen mag dan vergeten dat alles eigendom van de Allerhoogste Heer is,
maar de halfgoden vergeten dat niet. Het vereren van de halfgoden en het
krijgen van de gewenste resultaten is dus niet aan de halfgoden te danken, maar aan de regeling van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Het
minder intelligente levend wezen is zich hiervan niet bewust en benadert
daarom, dwaas als het is, de halfgoden voor wat gunsten. Maar wanneer
de zuivere toegewijde iets nodig heeft, bidt hij alleen tot de Allerhoogste
Heer. Vragen om materiële gunsten is echter niet kenmerkend voor een
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zuivere toegewijde. Een levend wezen benadert de halfgoden gewoonlijk
omdat het als een waanzinnige zijn lusten wil bevredigen. Dat is wat er
gebeurt als het levend wezen iets overbodigs verlangt en de Heer Zelf
het verlangen niet vervult. In het Caitanya-caritmta wordt gezegd dat
iemand die de Allerhoogste Heer vereert en tegelijkertijd naar materieel
genot verlangt, tegenstrijdige verlangens heeft. Devotionele dienst aan de
Allerhoogste Heer en het vereren van een halfgod kunnen niet van eenzelfde niveau zijn, want het vereren van een halfgod is materieel en devotionele dienst aan de Allerhoogste Heer is volkomen spiritueel.
Voor het levend wezen dat ernaar verlangt terug te gaan naar God,
zijn materiële verlangens een belemmering. De materiële gunsten waar
de minder intelligente levende wezens naar verlangen worden daarom
niet toegekend aan een zuivere toegewijde van de Heer. Om die reden
vereren personen met materiële verlangens liever de halfgoden van de
materiële wereld, dan dat ze devotionele dienst aan de Allerhoogste Heer
verrichten.

tekst 23
ANTavtau f-l&/ Taeza& TaÙvTYaLPaMaeDaSaaMa( )
devaNdevYaJaae YaaiNTa MaÙ¢-a YaaiNTa MaaMaiPa )) 23 ))

antavat tu phalaˆ teˆ
tad bhavaty alpa-medhasm
devn deva-yajo ynti
mad-bhakt ynti mm api
anta-vat — vergankelijk; tu — maar; phalam — vrucht; tem — hun; tat
— dat; bhavati — wordt; alpa-medhasm — van degenen met weinig intelligentie; devn — naar de halfgoden; deva-yajaƒ — de vereerders van
de halfgoden; ynti — gaan; mat — Mijn; bhaktƒ — toegewijden; ynti
— gaan; mm — naar Mij; api — ook.
Mensen met weinig intelligentie vereren de halfgoden en de vruch
ten die ze ontvangen zijn beperkt en tijdelijk. Zij die de halfgoden
vereren gaan naar de planeten van de halfgoden, maar Mijn toegewijden bereiken uiteindelijk Mijn allerhoogste planeet.

Commentaar: Sommige commentatoren op de Bhagavad-g…t zeggen
dat iemand die een halfgod vereert, de Allerhoogste Heer zal bereiken.
Maar hier wordt duidelijk gesteld dat de vereerders van de halfgoden naar
de verschillende planetaire stelsels gaan waar de halfgoden verblijven. Wie
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de zon vereert, zal bijvoorbeeld naar de zon gaan en wie de halfgod van
de maan vereert, zal de maan bereiken. Op dezelfde manier zal iemand
die een halfgod als Indra vereert, de planeet van die bepaalde halfgod bereiken. Het is niet zo dat men de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zal
bereiken door om het even welke halfgod te vereren. Dat wordt hier ontkend. Er wordt duidelijk gesteld dat zij die de halfgoden vereren naar de
verschillende planeten in de materiële wereld gaan, maar dat de toegewijde van de Allerhoogste Heer direct naar de allerhoogste planeet van de
Persoonlijkheid Gods gaat.
Iemand zou nu kunnen tegenwerpen dat als de halfgoden verschillende delen van het lichaam van de Allerhoogste Heer zijn, het vereren
van hen hetzelfde resultaat zou moeten geven als het vereren van de Allerhoogste Heer. Maar zij die de halfgoden vereren zijn niet erg intelligent,
want ze weten niet aan welk lichaamsdeel het voedsel moet worden gegeven. Sommigen van die vereerders zijn zo dwaas dat ze beweren dat er
vele delen zijn en vele manieren om het voedsel toe te dienen. Dit is niet
zo verstandig. Kan iemand voedsel aan het lichaam toedienen via de oren
of de ogen? Ze weten niet dat de halfgoden verschillende delen van het
kosmische lichaam van de Allerhoogste Heer zijn en in hun onwetendheid
geloven ze dat iedere halfgod op zich een afzonderlijke God is die kan
wedijveren met de Allerhoogste Heer.
Niet alleen de halfgoden zijn delen van de Allerhoogste Heer, de gewone levende wezens zijn dat ook. In het ®r…mad-Bhgavatam wordt
gesteld dat de brhmaŠa’s het hoofd van de Allerhoogste Heer zijn, de
katriya’s Zijn armen, de vaiya’s Zijn middel, de ™dra’s Zijn benen en
dat ze allemaal verschillende functies hebben. Wanneer iemand, ongeacht
zijn positie, weet dat zowel de halfgoden als hijzelf integrerende deeltjes
van de Allerhoogste Heer zijn, dan is zijn kennis perfect. Maar als hij dit
niet begrijpt, bereikt hij verschillende planeten waar de halfgoden verblijven. Dit is niet dezelfde bestemming die de toegewijde bereikt.
De resultaten die door de gunsten van de halfgoden verkregen worden, zijn vergankelijk, omdat in de materiële wereld de planeten, de halfgoden en hun vereerders allemaal vergankelijk zijn. In dit vers wordt
daarom duidelijk gezegd dat alle resultaten die worden verkregen door
het aanbidden van de halfgoden, vergankelijk zijn en dat alleen een minder intelligent levend wezen zich met deze verering bezighoudt. Omdat
een zuivere toegewijde die bezig is met KŠa-bewustzijn door devotionele dienst aan de Allerhoogste Heer een eeuwig bestaan bereikt dat
vol kennis en geluk is, bestaat er een verschil tussen wat hij bereikt en wat
de gewone vereerder van de halfgoden bereikt. De Allerhoogste Heer is
onbegrensd; Zijn gunsten zijn onbegrensd; Zijn genade is onbegrensd.
Daarom is de genade van de Allerhoogste Heer voor Zijn zuivere toegewijde onbegrensd.
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tekst 24
AVYa¢&- VYai¢-MaaPaà& MaNYaNTae MaaMabuÖYa" )
Par& >aavMaJaaNaNTaae MaMaaVYaYaMaNautaMaMa( )) 24 ))

avyaktaˆ vyaktim pannaˆ
manyante mm abuddhayaƒ
paraˆ bhvam ajnanto
mamvyayam anuttamam
avyaktam — ongemanifesteerd; vyaktim — persoonlijkheid; pannam    —
bereikt; manyante — denken; mm — Mij; abuddhayaƒ — minder intelligente personen; param — allerhoogste; bhvam — bestaan; ajnantaƒ
— zonder te kennen; mama — Mijn; avyayam — onvergankelijke; an
uttamam — de allerbeste.
Onintelligentie mensen, die Me niet volmaakt kennen, denken dat
Ik, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, KŠa, eerder onpersoonlijk was en dat Ik nu deze persoonlijke vorm heb aangenomen. Door hun geringe kennis weten ze niets van Mijn hogere
bestaan, dat onvergankelijk en onovertroffen is.

Commentaar: De vereerders van halfgoden zijn beschreven als minder
intelligente personen en hier wordt over de impersonalisten hetzelfde gezegd. Heer KŠa spreekt hier in Zijn persoonlijke vorm met Arjuna, maar
toch beweren impersonalisten in hun onwetendheid dat de Allerhoogste
Heer uiteindelijk geen vorm heeft. Ymuncrya, een groot toegewijde in
de opeenvolging van discipelen van Rmnujcrya, heeft in dit verband
een zeer toepasselijk vers geschreven. Hij zegt:
tvˆ …la-r™pa-caritaiƒ parama-prak˜aiƒ
sattvena sttvikatay prabalai ca straiƒ
prakhyta-daiva-paramrtha-vidˆ matai ca
naivsura-praktayaƒ prabhavanti boddhum
‘Mijn beste Heer, toegewijden als Vysadeva en Nrada weten dat U de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods bent. Door verschillende vedische teksten
te bestuderen, kan men Uw eigenschappen, Uw vorm en Uw activiteiten
leren kennen en kan men begrijpen dat U  de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods bent. Maar degenen in de hoedanigheden hartstocht en onwetendheid, de demonen, de niet-toegewijden, kunnen U niet begrijpen.
Ze zijn niet in staat U te begrijpen. Hoe bedreven zulke niet-toegewijden
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ook zijn in het bespreken van de Vednta, de upaniads en andere vedische teksten, zij kunnen onmogelijk de Persoonlijkheid Gods begrijpen.’
(Stotra-ratna 12)
In de Brahma-saˆhit wordt verklaard dat de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods door alleen de bestudering van de Vednta-literatuur niet
begrepen kan worden; alleen door de genade van de Allerhoogste Heer
kan Zijn persoonlijkheid begrepen worden. In dit vers wordt daarom duidelijk gesteld dat niet alleen de vereerders van de halfgoden minder intelligent zijn, maar dat ook niet-toegewijden die zich bezighouden met het
bestuderen van de Vednta en met speculaties over de vedische literatuur zonder enig spoor van echt KŠa-bewustzijn, minder intelligent zijn;
zij kunnen onmogelijk Gods persoonlijke natuur begrijpen.
Personen die menen dat de Absolute Waarheid onpersoonlijk is, worden als abuddhayaƒ beschreven, wat betrekking heeft op degenen die
geen kennis hebben over het hoogste aspect van de Absolute Waarheid.
In het ®r…mad-Bhgavatam wordt gesteld dat bewustwording van de Allerhoogste vanaf het onpersoonlijk Brahman begint en vandaar groeit tot
bewustwording van de gelokaliseerde Superziel — maar het hoogste
aspect van de Absolute Waarheid is de Persoonlijkheid Gods. Moderne
impersonalisten zijn nog minder intelligent, omdat zij niet eens ®a‰karcrya volgen, hun grote voorganger, die duidelijk gezegd heeft dat KŠa
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is. Omdat ze de Absolute Waarheid
niet kennen, denken de impersonalisten dat KŠa alleen maar de zoon
van Devak… en Vasudeva is of een prins of een machtig levend wezen. Dit
wordt in de Bhagavad-g…t (9.11) veroordeeld: avajnanti mˆ m™h
mnu…ˆ tanum ritam — ‘Alleen dwazen beschouwen Mij als een gewoon persoon.’
In feite is het zo dat niemand KŠa kan begrijpen zonder devotionele dienst te verrichten of zonder KŠa-bewustzijn te ontwikkelen. Het
Bhgavatam (10.14.29) bevestigt dit:
athpi te deva padmbuja-dvayaprasda-lenugh…ta eva hi
jnti tattvaˆ bhagavan-mahimno
na cnya eko ’pi ciraˆ vicinvan
‘Mijn Heer, wanneer iemand begunstigd is door zelfs de geringste genade
van Uw lotusvoeten, dan kan hij de grootheid van Uw persoonlijkheid
begrijpen. Maar zij die zich bezighouden met speculeren om de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods te begrijpen, zijn niet in staat U  te kennen, zelfs al bestuderen ze de veda’s vele jaren.’ Men kan de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods, KŠa, Zijn gedaante, eigenschappen of naam niet
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begrijpen door eenvoudigweg te speculeren of discussies te houden over
de vedische literatuur. Men moet Hem leren kennen door middel van
devotionele dienst. Alleen wanneer iemand volledig opgaat in KŠabewustzijn, dat begint met het chanten van de mah-mantra — Hare
KŠa, Hare KŠa, KŠa KŠa, Hare Hare / Hare Rma, Hare Rma,
Rma Rma, Hare Hare — kan hij de Persoonlijkheid Gods begrijpen.
De niet-toegewijde impersonalisten denken dat KŠa een lichaam heeft
dat gemaakt is van deze materiële natuur en dat al Zijn activiteiten, Zijn
vorm en al het andere my is. Deze impersonalisten staan bekend als
myvd…’s. Ze weten niet wat de uiteindelijke waarheid is.
Het twintigste vers zegt duidelijk: kmais tais tair hta-jñnƒ prapadyante ’nya-devatƒ — ‘Zij die verblind zijn door materiële verlangens
geven zich over aan verschillende halfgoden.’ Het is een aanvaard feit
dat er naast de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods halfgoden zijn die hun
eigen planeten hebben. De Heer Zelf heeft ook een planeet. Zo wordt
in het drieëntwintigste vers gezegd: devn deva-yajo ynti mad-bhakt
ynti mm api — de vereerders van de halfgoden gaan naar de planeten van de verschillende halfgoden, maar de toegewijden van Heer KŠa
gaan naar de planeet KŠaloka. Hoewel dit duidelijk verklaard wordt,
blijven dwaze impersonalisten toch volhouden dat de Heer vormloos is
en dat deze vormen Hem worden opgelegd. Blijkt uit de studie van de
G…t dat de halfgoden en hun woningen onpersoonlijk zijn? Het is duidelijk dat noch de halfgoden noch KŠa, de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods, onpersoonlijk zijn. Ze zijn allemaal personen; Heer KŠa is de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en Hij heeft Zijn eigen planeet en de
halfgoden hebben hun eigen planeten.
De monistische opvatting dat de uiteindelijke waarheid vormloos is
en dat vorm iets is dat opgelegd wordt, is daarom niet juist. Hier wordt
duidelijk gezegd dat deze vorm niet wordt opgelegd. Uit de Bhagavadg…t kunnen we opmaken dat de vormen van de halfgoden en de vorm
van de Allerhoogste Heer tegelijkertijd bestaan en dat Heer KŠa sac-cidnanda is, eeuwig, gelukzalig en vol kennis. De veda’s bevestigen ook
dat de Allerhoogste Absolute Waarheid nanda-mayo ’bhyst is of van
nature vol van gelukzalige vreugde, en dat Hij de onuitputtelijk bron van
oneindig veel gunstige eigenschappen is. En in de G…t zegt de Heer dat,
hoewel Hij aja (ongeboren) is, Hij toch verschijnt. Dit zijn de feiten die
we van de Bhagavad-g…t moeten aannemen. Het is onbegrijpelijk hoe
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods onpersoonlijk zou kunnen zijn; de
theorie van de impersonalistische monist waarbij de Absolute Waarheid
kwaliteiten worden opgelegd, is volgens de uitspraken in de G…t onjuist,
want daarin wordt duidelijk gezegd dat de Allerhoogste Absolute Waarheid, Heer KŠa, zowel vorm als persoonlijkheid heeft.
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tekst 25
Naah& Pa[k-aXa" SavRSYa YaaeGaMaaYaaSaMaav*Ta" )
MaU!ae_Ya& Naai>aJaaNaaiTa l/aek-ae MaaMaJaMaVYaYaMa( )) 25 ))

nhaˆ prakaƒ sarvasya
yoga-my-samvtaƒ
m™ho ’yaˆ nbhijnti
loko mm ajam avyayam
na — evenmin; aham — Ik; prakaƒ — zichtbaar; sarvasya — voor
iedereen; yoga-my — door intern vermogen; samvtaƒ — verhuld;
m™haƒ — dwaas; ayam — deze; na — niet; abhijnti — kunnen begrijpen; lokaƒ — personen; mm — Mij; ajam — ongeboren; avyayam —
onuitputtelijk.
Voor dwazen en onintelligente personen ben Ik nooit zichtbaar;
voor hen ben ik verhuld door Mijn interne vermogen en daarom
weten ze niet dat Ik ongeboren en onfeilbaar ben.

Commentaar: Het bezwaar dat men hier zou kunnen maken, is dat als
iedereen KŠa kon zien toen Hij op deze aarde aanwezig was, waarom
Hij dan nu niet zichtbaar is voor iedereen? Maar in feite was Hij niet voor
iedereen zichtbaar. Toen KŠa op aarde verbleef, waren er maar een
paar mensen die begrepen dat Hij de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods
was. Toen ®iupla zich tijdens de bijeenkomst van de Kuru’s uitsprak tegen het benoemen van KŠa als voorzitter van de bijeenkomst, was het
Bh…ma die KŠa steunde en verkondigde dat Hij de Allerhoogste God
was. Ook de PŠava’s en enkele anderen wisten dat Hij de Allerhoogste
was, maar niet iedereen. Voor niet-toegewijden en mensen in het algemeen
bleef Hij verhuld. Daarom zegt KŠa in de Bhagavad-g…t dat iedereen
behalve Zijn zuivere toegewijden denkt dat Hij gelijk is aan henzelf. Hij
was alleen voor Zijn toegewijden zichtbaar als de onuitputtelijke bron van
alle plezier. Maar voor anderen, de onintelligente niet-toegewijden, was
Hij verhuld door Zijn interne vermogen.
In de gebeden van Kunt… in het ®r…mad-Bhgavatam (1.8.19) wordt gezegd dat de Heer door de sluier van yoga-my verhuld is en dat gewone
mensen Hem daardoor niet kunnen begrijpen. Deze sluier van yoga-my
wordt ook beschreven in de Ÿopaniad (mantra 15), waarin de toegewijde
als volgt bidt:
hiraŠmayena ptreŠa
satyasypihitaˆ mukham
tat tvaˆ p™ann apvŠu
satya-dharmya d˜aye
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‘O mijn Heer, U bent de instandhouder van het hele universum en devotionele dienst aan U is het hoogste religieuze beginsel. Ik bid daarom dat
U ook mij onderhoudt. Uw transcendentale vorm is verhuld door yogamy. De brahmajyoti is de versluiering van de interne energie. Wees zo
vriendelijk deze verblindende gloed weg te nemen, die mij belemmert Uw
sac-cid-nanda-vigraha te zien, Uw eeuwige vorm van gelukzaligheid
en kennis.’ De transcendentale vorm van gelukzaligheid en kennis van
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods wordt door het brahmajyoti-aspect
van de interne energie versluierd; hierdoor kunnen de minder intelligente
impersonalisten de Allerhoogste niet zien.
In het ®r…mad-Bhgavatam (10.14.7) komt het volgende gebed van
Heer Brahm voor: ‘O Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, o Superziel, o
meester van alle mystiek, wie is in staat om Uw vermogen en activiteiten
van vermaak in deze wereld te bevatten? U  ontvouwt voortdurend Uw
interne vermogen en daarom kan niemand U  begrijpen. Grote wetenschappers en geleerden mogen dan in staat zijn de atomen van de planeten in de materiële wereld te tellen, maar toch zijn ze niet in staat om Uw
energieën en vermogens te berekenen, ook al bent U voor hen aanwezig.’
De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Heer KŠa, is niet alleen ongeboren, maar ook avyaya, onuitputtelijk. Hij heeft een eeuwige vorm van
gelukzaligheid en kennis en Zijn energieën zijn allemaal onuitputtelijk.

tekst 26
vedah& SaMaTaqTaaiNa vTaRMaaNaaiNa caJauRNa )
>aivZYaai<a c >aUTaaiNa Maa& Tau ved Na k-êNa )) 26 ))

vedhaˆ samat…tni
vartamnni crjuna
bhaviyŠi ca bh™tni
mˆ tu veda na kacana
veda — weet; aham — Ik; samat…tni — volledig in het verleden; varta
mnni — heden; ca — en; arjuna — o Arjuna; bhaviyŠi — toekomst;
ca — ook; bh™tni — alle levende wezens; mm — Mij; tu — maar; veda
— kent; na — niet; kacana — wie dan ook.
O Arjuna, als de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods weet Ik alles
wat er in het verleden gebeurd is, alles wat er in het heden gebeurt
en alles wat er in de toekomst gebeuren zal. Ook ken Ik alle levende
wezens, maar niemand kent Mij.
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Commentaar: Hier wordt een duidelijk antwoord gegeven op de vraag
of KŠa persoonlijk of onpersoonlijk is. Als de gedaante van KŠa, de
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, my is of materieel zoals de impersonalisten beweren, dan zou Hij net als het levend wezen van lichaam
moeten veranderen en alles van Zijn vorige leven moeten vergeten.
Niemand die een materieel lichaam heeft, kan zich zijn vorige leven
herinneren en hij kan evenmin een voorspelling doen over een volgend
leven of de uitkomst van zijn huidige leven voorspellen; daarom is hij
zich niet bewust van verleden, heden en toekomst. Tenzij iemand bevrijd
is van materiële onzuiverheden, kan hij verleden, heden en toekomst niet
kennen. Maar Heer KŠa zegt duidelijk dat Hij, in tegenstelling tot het
gewone menselijk wezen, alles weet wat er in het verleden gebeurd is,
wat er in het heden gebeurt en wat er in de toekomst zal gebeuren. In
het vierde hoofdstuk zagen we dat Heer KŠa Zich herinnerde dat Hij
miljoenen jaren geleden instructies gaf aan Vivasvn, de zonnegod.
KŠa kent ieder levend wezen omdat Hij Zich in het hart van ieder
levend wezen bevindt als de Superziel. Maar ondanks Zijn aanwezigheid
in ieder levend wezen als de Superziel en Zijn aanwezigheid als de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, kunnen zij die minder intelligent zijn
®r… KŠa niet bevatten als de Allerhoogste Persoon, ook al zijn ze in staat
tot Brahman-realisatie, die onpersoonlijk is. Het transcendentale lichaam
van ®r… KŠa is zeker niet vergankelijk. Hij is net als de zon en my is
als een wolk. In de materiële wereld zien we een zon en wolken en verschillende sterren en planeten. De wolken kunnen deze hemellichamen
allemaal tijdelijk bedekken, maar deze bedekking doet zich alleen maar
voor vanwege onze beperkte visie. De zon, de maan en de sterren worden niet werkelijk bedekt. Op dezelfde manier kan my de Allerhoogste Heer niet bedekken. Door Zijn interne vermogen is Hij voor minder
intelligente mensen verhuld.
Het derde vers van dit hoofdstuk geeft de volgende uitleg: uit vele
miljoenen en miljoenen mensen proberen er enkele in het menselijk
leven perfect te worden, en uit duizenden en duizenden van deze mensen
die perfectie bereikt hebben, kan slechts een enkeling begrijpen wie Heer
KŠa is. Zelfs al heeft iemand perfectie bereikt doordat hij zich het onpersoonlijk Brahman of de gelokaliseerde Paramtm gerealiseerd heeft, dan
nog kan hij onmogelijk de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, ®r… KŠa,
begrijpen als hij niet KŠa-bewust is.

tekst 27
wC^aÜezSaMauTQaeNa ÜNÜMaaeheNa >aarTa )
SavR>aUTaaiNa SaMMaaeh& SaGaeR YaaiNTa ParNTaPa )) 27 ))
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icch-dvea-samutthena
dvandva-mohena bhrata
sarva-bh™tni sammohaˆ
sarge ynti parantapa
icch — verlangen; dvea — en haat; samutthena — voortgekomen uit;
dvandva — van dualiteit; mohena — door de illusie; bhrata — o afstammeling van Bharata; sarva — alle; bh™tni — levende wezens; sam
moham — in verblinding; sarge — tijdens de geboorte; ynti — gaan;
parantapa — o bedwinger van de vijand.
O afstammeling van Bharata, o bedwinger van de vijand, alle levende wezens worden in verblinding geboren, verward door de
dualiteiten die voortkomen uit verlangen en haat.

Commentaar: De werkelijke, wezenlijke positie van het levend wezen
is die van ondergeschiktheid aan de Allerhoogste Heer, die zuivere kennis is. Wanneer iemand, onder invloed van illusie, afgescheiden raakt van
deze zuivere kennis, dan komt hij onder het bestuur van de illusionerende
energie en kan hij de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods niet begrijpen.
De illusionerende energie manifesteert zichzelf in de dualiteit tussen
verlangen en haat. Door verlangen en haat wil een onwetend persoon
één worden met de Allerhoogste Heer en haat hij het dat KŠa de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is. Zuivere toegewijden, die niet in illusie
verkeren of niet vervuild zijn door verlangen en haat, kunnen begrijpen
dat Heer KŠa verschijnt door Zijn interne vermogens, maar zij die misleid zijn door dualiteit en onwetendheid, denken dat de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods geschapen is door materiële energieën. Dat is zeer onfortuinlijk voor hen. Deze verwarde personen leven, heel kenmerkend, in
dualiteiten als eer en schande, ellende en geluk, vrouw en man, goed en
slecht, genot en pijn enz., en denken: ‘Dit is mijn vrouw; dit is mijn huis;
ik ben de heer en meester van dit huis; ik ben de echtgenoot van deze
vrouw.’ Dit zijn dualiteiten die voortkomen uit verblinding. Zij die op die
manier door dualiteiten in illusie zijn, zijn volkomen dwaas en kunnen de
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods daarom niet begrijpen.

tekst 28
Yaeza& TvNTaGaTa& PaaPa& JaNaaNaa& Pau<Yak-MaR<aaMa( )
Tae ÜNÜMaaehiNaMauR¢-a >aJaNTae Maa& d*!v]Taa" )) 28 ))

yeˆ tv anta-gataˆ ppaˆ
jannˆ puŠya-karmaŠm
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te dvandva-moha-nirmukt
bhajante mˆ dha-vratƒ
yem — van wie; tu — maar; anta-gatam — volledig uitgeroeid; ppam
— zonde; jannm — van de personen; puŠya — vrome; karmaŠm —
van wie de vroegere activiteiten; te — zij; dvandva — van dualiteit; moha
— verblinding; nirmuktƒ — vrij van; bhajante — verrichten devotionele
dienst; mm — aan Mij; dha-vratƒ — met vastberadenheid.
Zij die in vorige levens en in dit leven vroom gehandeld hebben
en van wie de zondige activiteiten volledig zijn vernietigd, worden
bevrijd van de dualiteiten van verblinding, waarna ze Mij vastberaden dienen.

Commentaar: In dit vers worden de personen genoemd die ervoor in
aanmerking komen om naar het transcendentale niveau verheven te worden. Voor hen die zondig, atheïstisch, dwaas en onbetrouwbaar zijn, is het
heel moeilijk om uit te stijgen boven de dualiteit van verlangen en haat.
Alleen zij die hun levens hebben doorgebracht met het volgen van religieuze principes, die vroom gehandeld hebben en de karmische reacties op
hun zonden overwonnen hebben, kunnen devotionele dienst aanvaarden
en geleidelijk aan tot het niveau van zuivere kennis van de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods komen. Geleidelijk aan kunnen ze dan beginnen
om met volledige concentratie op de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods
te mediteren. Dat is het proces om het spirituele niveau te bereiken.
Deze verheffing in KŠa-bewustzijn is mogelijk wanneer men met
zuivere toegewijden omgaat, want in het gezelschap van grote toegewijden kan men bevrijd worden van verblinding. In het ®r…mad-Bhgavatam
(5.5.2) wordt gesteld dat als men werkelijk bevrijd wil worden, men de toegewijden moet dienen (mahat-sevˆ dvram hur vimukteƒ); iemand
die daarentegen met materialistische mensen omgaat, bevindt zich op het
pad naar de duisterste regionen van het bestaan (tamo-dvraˆ yoitˆ
sa‰gi-sa‰gam). De toegewijden van de Heer reizen over deze hele wereld
enkel en alleen om de geconditioneerde zielen uit hun waan te halen. De
impersonalisten weten niet dat het vergeten van hun wezenlijke positie
als ondergeschikte van de Allerhoogste Heer de grootste schending van
Gods wet is. Tenzij iemand in zijn eigen wezenlijke positie hersteld is, kan
hij onmogelijk de Allerhoogste Persoonlijkheid begrijpen of met vastberadenheid volledig opgaan in transcendentale liefdedienst aan Hem.

tekst 29
JaraMar<aMaae+aaYa MaaMaaié[TYa YaTaiNTa Yae )
Tae b]ø TaiÜdu" k*-TòMaDYaaTMa& k-MaR cai%l/Ma( )) 29 ))
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jar-maraŠa-mokya
mm ritya yatanti ye
te brahma tad viduƒ ktsnam
adhytmaˆ karma ckhilam
jar — van ouderdom; maraŠa — en dood; mokya — met het oog op
bevrijding; mm — Mij; ritya — hun toevlucht zoeken bij; yatanti —
streven; ye — al zij die; te — zulke personen; brahma — Brahman; tat —
dat werkelijk; viduƒ — zij weten; ktsnam — alles; adhytmam — transcendentaal; karma — activiteiten; ca — ook; akhilam — volledig.
Intelligente personen die naar bevrijding van ouderdom en dood
streven, zoeken hun toevlucht bij Mij in devotionele dienst. Zij zijn
werkelijk Brahman, omdat ze alles afweten van transcendentale
activiteiten.

Commentaar: Geboorte, dood, ouderdom en ziekten beïnvloeden het
materiële lichaam, maar niet het spirituele lichaam. Voor het spirituele
lichaam bestaan er geen geboorte, dood, ouderdom en ziekte; wie een
spiritueel lichaam krijgt en een van de metgezellen van de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods wordt en zich met eeuwige devotionele dienst bezighoudt, is dus werkelijk bevrijd. Aham brahmsmi: ‘Ik ben een spiritueel wezen.’ Hier wordt gesproken over de noodzaak te beseffen dat
we Brahman zijn, een spirituele ziel. Dit begrip van Brahman is ook aanwezig in devotionele dienst, zoals in dit vers wordt uitgelegd. Zuivere
toegewijden bevinden zich op het transcendentale niveau, op het niveau
van Brahman, en weten alles af van transcendentale activiteiten.
Vier soorten onzuivere toegewijden die devotionele dienst aan de
Heer verrichten, bereiken hun respectieve doeleinden; door de genade
van de Allerhoogste Heer kunnen ze, wanneer ze volledig KŠa-bewust
zijn, genieten van spirituele omgang met Hem. Maar vereerders van halfgoden zullen de Allerhoogste Heer en Zijn allerhoogste planeet nooit bereiken. Zelfs de minder intelligente personen die het Brahman hebben
gerealiseerd, kunnen de allerhoogste planeet van KŠa, Goloka Vndvana,
niet bereiken. Alleen personen die KŠa-bewuste activiteiten verrichten
(mm ritya) mogen met recht Brahman genoemd worden, omdat hun
inspanning gericht is op het bereiken van de KŠa-planeet. Zulke personen hebben geen twijfels over KŠa en zijn daarom daadwerkelijk
Brahman.
Zij die de arc, de vorm van de Heer, vereren of die op de Heer
mediteren voor bevrijding van materiële gehechtheid, kennen, door de
genade van de Heer, ook de betekenis van Brahman, adhibh™ta enz., die
in het volgende hoofdstuk door de Heer worden uitgelegd.
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tekst 30
SaaiDa>aUTaaiDadEv& Maa& SaaiDaYaj& c Yae ivdu" )
Pa[Yaa<ak-ale/_iPa c Maa& Tae ivduYauR¢-ceTaSa" )) 30 ))

sdhibh™tdhidaivaˆ mˆ
sdhiyajñaˆ ca ye viduƒ
prayŠa-kle ’pi ca mˆ
te vidur yukta-cetasaƒ
sa-adhibh™ta — en het beginsel dat de materiële manifestatie bestuurt;
adhidaivam — alle halfgoden besturend; mm — Mij; sa-adhiyajñam —
en alle offers besturend; ca — ook; ye — zij die; viduƒ — kennen; pra
yŠa — van de dood; kle — op het moment; api — zelfs; ca — en; mm
— Mij; te — zij; viduƒ — kennen; yukta-cetasaƒ — hun gedachten aan
Mij gewijd.
Zij die zich volledig van Mij bewust zijn en Mij, de Allerhoogste
Heer, kennen als het besturende beginsel van de materiële manifestatie, de halfgoden en alle methoden van offeren, kunnen Mij,
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods — zelfs op het moment van
de dood — kennen en begrijpen.

Commentaar: Personen die KŠa-bewust handelen, worden nooit afgeleid van het pad naar compleet begrip van de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods. Wanneer iemand in het transcendentale gezelschap van KŠabewuste personen is, begrijpt hij hoe de Allerhoogste Heer het besturende
beginsel is van de materiële wereld en zelfs van de halfgoden. Door zulk
transcendentaal gezelschap zal iemands geloof in de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods geleidelijk aan groeien en op het moment van de dood kan
zo’n KŠa-bewust persoon KŠa nooit vergeten. Op die manier wordt
hij vanzelfsprekend bevorderd naar de planeet van de Allerhoogste Heer,
Goloka Vndvana.
Dit zevende hoofdstuk legt vooral uit hoe iemand een volledig KŠabewust persoon kan worden. Het begin van het KŠa-bewustzijn bestaat
uit omgang met KŠa-bewuste personen. Deze omgang is spiritueel en
brengt iemand in direct contact met de Allerhoogste Heer, en door Zijn
genade begrijpt iemand dat KŠa de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods
is. Tegelijkertijd kan men de wezenlijke positie van het levend wezen werkelijk begrijpen, evenals hoe het levend wezen KŠa vergeet en verstrikt
raakt in materiële activiteiten. Wanneer het levend wezen in goed gezel-
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schap geleidelijk aan KŠa-bewustzijn ontwikkelt, begrijpt het dat het
geconditioneerd is geraakt door de wetten van de materiële natuur omdat
het KŠa vergeten is. Het begrijpt dan ook dat de menselijke levensvorm
een mogelijkheid biedt om zijn KŠa-bewustzijn te herwinnen en dat
deze levensvorm volledig gebruikt moet worden om de grondeloze genade van de Allerhoogste Heer te krijgen.
In dit hoofdstuk zijn vele onderwerpen besproken: de persoon die in
moeilijkheden verkeert; de nieuwsgierige persoon; degene die materiële
middelen verlangt; kennis van Brahman; kennis van Paramtm; bevrijding van geboorte, dood en ziekte, en het vereren van de Allerhoogste
Heer. Maar iemand die werkelijk gevorderd is in KŠa-bewustzijn, is niet
geïnteresseerd in deze verschillende processen. Hij houdt zich eenvoudig
bezig met KŠa-bewuste activiteiten en bereikt daardoor zijn wezenlijke positie als een eeuwige dienaar van Heer KŠa. Met zo’n instelling
beleeft hij plezier aan het horen over en het verheerlijken van de Allerhoogste Heer in zuivere devotionele dienst; hij is ervan overtuigd dat hij
hierdoor alles zal bereiken wat hij verlangt. Dit vastberaden geloof wordt
dha-vrata genoemd en is het begin van bhakti-yoga of transcendentale
liefdedienst. Alle heilige teksten komen tot deze conclusie. Dit zevende
hoofdstuk van de Bhagavad-g…t beschrijft de wezenlijke inhoud van die
overtuiging.

Zo eindigen de commentaren van ®r… ®r…mad A.C. Bhaktivedanta Swami
Prabhupda bij het zevende hoofdstuk van ®r…mad Bhagavad-g…t, getiteld
‘Kennis van de Absolute’.

8
Het bereiken
van de

Allerhoogste

tekst 1
AJauRNa ovac
ik&- Tad(b]ø ik-MaDYaaTMa& ik&- k-MaR PauåzaetaMa )
AiDa>aUTa& c ik&- Pa[ae¢-MaiDadEv& ik-MauCYaTae )) 1 ))

arjuna uvca
kiˆ tad brahma kim adhytmaˆ
kiˆ karma puruottama
adhibh™taˆ ca kiˆ proktam
adhidaivaˆ kim ucyate
arjunaƒ uvca — Arjuna zei; kim — wat; tat — dat; brahma — Brahman;
kim — wat; adhytmam — het zelf; kim — wat; karma — resultaatgerichte
activiteiten; purua-uttama — o Allerhoogste Persoon; adhibh™tam — de
materiële manifestatie; ca — en; kim — wat; proktam — wordt genoemd;
adhidaivam — de halfgoden; kim — wat; ucyate — wordt genoemd.
Arjuna vroeg: O mijn Heer, o Allerhoogste Persoon, wat is Brahman? Wat is het zelf? Wat zijn resultaatgerichte activiteiten? Wat
is deze materiële manifestatie en wat zijn de halfgoden? Leg dit
alsjeblieft aan me uit.

Commentaar: In dit hoofdstuk beantwoordt Heer KŠa verschillende
vragen van Arjuna, beginnend met: ‘Wat is Brahman?’ De Heer geeft ook
uitleg over karma (resultaatgerichte activiteiten), devotionele dienst vermengd met principes van yoga en de principes van devotionele dienst in
zijn zuivere vorm. Het ®r…mad-Bhgavatam legt uit dat de Allerhoogste,
Absolute Waarheid gekend wordt als Brahman, Paramtm en Bhagavn.
Daarnaast wordt ook het levend wezen Brahman genoemd. Arjuna stelt
ook vragen over de tm, die betrekking heeft op lichaam, geest en ziel.
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Volgens het vedische woordenboek verwijst ‘tm’ naar de geest, de ziel,
het lichaam en ook naar de zintuigen.
Arjuna sprak de Allerhoogste Heer aan met Puruottama, ‘Allerhoogste Persoon’, wat betekent dat hij zijn vragen niet slechts aan een vriend
stelde, maar aan de Allerhoogste Persoon, omdat hij wist dat Hij de allerhoogste autoriteit is en degene die definitieve antwoorden kan geven.

tekst 2
AiDaYaj" k-Qa& k-ae_}a dehe_iSMaNMaDauSaUdNa )
Pa[Yaa<ak-ale/ c k-Qa& jeYaae_iSa iNaYaTaaTMai>a" )) 2 ))

adhiyajñaƒ kathaˆ ko ’tra
dehe ’smin madhus™dana
prayŠa-kle ca kathaˆ
jñeyo ’si niyattmabhiƒ
adhiyajñaƒ — de Heer van offers; katham — hoe; kaƒ — wie; atra — hier;
dehe — in het lichaam; asmin — dit; madhus™dana — o Madhus™dana;
prayŠa-kle — op het moment van de dood; ca — en; katham — hoe;
jñeyaƒ asi — Jij kunt gekend worden; niyata-tmabhiƒ — door degenen
met zelfbeheersing.
Wie is de Heer van offers en hoe verblijft Hij in het lichaam, o
Madhus™dana? En hoe kunnen zij die devotionele dienst verrichten Je kennen op het moment van de dood?

Commentaar: ‘Heer van offers’ kan zowel naar Indra als naar ViŠu verwijzen. ViŠu staat aan het hoofd van de voornaamste halfgoden, inclusief
Brahm en ®iva, en Indra is de belangrijkste van de besturende halfgoden.
Zowel Indra als ViŠu wordt vereerd met yajña’s, maar Arjuna vraagt hier
wie werkelijk de Heer van yajña (offer) is en hoe Hij in het lichaam van
het levend wezen verblijft.
Arjuna spreekt de Heer aan met Madhus™dana, omdat KŠa ooit een
demon met de naam Madhu doodde. Al deze vragen, die blijk geven van
twijfel, hadden eigenlijk niet in Arjuna’s geest moeten opkomen, omdat
Arjuna een KŠa-bewuste toegewijde is. Deze twijfels worden daarom
vergeleken met demonen. Omdat KŠa zo bedreven is in het doden van
demonen, spreekt Arjuna Hem aan met Madhus™dana en vraagt KŠa
daarmee om de demonische twijfels die in zijn geest zijn opgekomen, te
doden.
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In dit vers is het woord ‘prayŠa-kle’ heel belangrijk, want alles wat
we in ons leven doen zal op het moment van de dood getest worden.
Arjuna wil heel graag weten hoe zij die altijd KŠa-bewust bezig zijn, aan
het einde van hun leven voor deze test kunnen slagen. Wat moet hun houding zijn op dat beslissende moment? Op het moment van de dood zijn
alle lichamelijke functies verstoord en bevindt de geest zich niet in een
geschikte toestand. Wie zodanig verstoord is door zijn lichamelijke toestand, zou wel eens niet in staat kunnen zijn om aan de Allerhoogste Heer
te denken. Mahrja Kulaekhara, een groot toegewijde, bidt daarom: ‘O
mijn Heer, op dit moment verkeer ik in goede gezondheid en daarom is
het beter dat ik nu onmiddellijk sterf, zodat de zwaan van mijn geest kan
binnengaan in het netwerk van de lotusstengels van Uw voeten.’ Deze
metafoor wordt gebruikt omdat de zwaan, een watervogel, er plezier aan
beleeft om tussen de stengels van lotussen te woelen; zwanen hebben
deze speelse neiging om tussen de lotusbloemen te duiken. Mahrja
Kulaekhara zegt dus tegen de Heer: ‘Mijn geest is nu onverstoord en mijn
gezondheid is goed. Als ik nu, terwijl ik aan Uw lotusvoeten denk, onmiddellijk sterf, dan ben ik er zeker van dat mijn devotionele dienst aan U 
volmaakt zal worden. Maar als ik moet wachten op mijn natuurlijke dood,
dan weet ik niet wat er zal gebeuren, want op dat moment zullen alle
lichamelijke functies verstoord zijn; mijn keel zal helemaal verstopt zijn en
ik weet niet of ik wel in staat zal zijn om Uw naam te chanten. Het is beter
dat ik nu onmiddellijk sterf.’ Arjuna vraagt in dit vers hoe iemand op zo’n
moment zijn geest op de lotusvoeten van KŠa kan concentreren.

tekst 3
é[q>aGavaNauvac
A+ar& b]ø ParMa& Sv>aavae_DYaaTMaMauCYaTae )
>aUTa>aavaeÙvk-rae ivSaGaR" k-MaRSa&ijTa" )) 3 ))

r…-bhagavn uvca
akaraˆ brahma paramaˆ
svabhvo ’dhytmam ucyate
bh™ta-bhvodbhava-karo
visargaƒ karma-saˆjñitaƒ
r…-bhagavn uvca — de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei; akaram — onvernietigbare; brahma — Brahman; paramam — transcen
dentale; svabhvaƒ — eeuwige aard; adhytmam — het zelf; ucyate —
wordt genoemd; bh™ta-bhva-udbhava-karaƒ — de materiële lichamen
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van de levende wezens voortbrengend; visargaƒ — schepping; karma —
resultaatgerichte activiteit; saˆjñitaƒ — wordt genoemd.
De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: Het onvernietigbare,
transcendentale levend wezen wordt Brahman genoemd en zijn
eeuwige aard adhytma, het zelf. Activiteiten die verband houden
met het ontwikkelen van de materiële lichamen van levende wezens worden karma of resultaatgerichte activiteiten genoemd.

Commentaar: Brahman is onvernietigbaar en eeuwig; zijn aard verandert op geen enkel moment. Maar voorbij Brahman bestaat Parabrahman.
Brahman heeft betrekking op het levend wezen en Parabrahman op de
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. De wezenlijke positie van het levend
wezen verschilt van de positie die het in de materiële wereld inneemt.
Wanneer het levend wezen een materieel bewustzijn heeft, probeert het
heer en meester over de materie te zijn, maar met een spiritueel bewustzijn, KŠa-bewustzijn, is het zijn positie om de Allerhoogste te dienen.
Met een materieel bewustzijn moet het levend wezen in de materiële wereld verschillende lichamen aannemen en het scheppen van verschillende
lichamen door iemands materiële bewustzijn wordt karma genoemd.
In de vedische literatuur wordt het levend wezen j…vtm en Brahman
genoemd, maar nooit Parabrahman. Het levend wezen (j…vtm) neemt
verschillende posities in. Soms gaat het op in de duistere materiële natuur
en identificeert het zich met materie, en soms identificeert het zich met de
hogere, spirituele natuur. Het wordt daarom de tussenenergie van de Allerhoogste Heer genoemd. Afhankelijk van zijn identificatie met ofwel de
materiële ofwel de spirituele natuur krijgt het een materieel of spiritueel lichaam. In de materiële natuur kan het verschillende lichamen uit
de 8.400.000 levenssoorten aannemen, maar in de spirituele natuur heeft
het maar één lichaam. In de materiële natuur verschijnt het levend wezen
overeenkomstig zijn karma soms als een mens, soms als een halfgod, een
dier, een vogel enz. Om de hemelse planeten in de materiële wereld te
bereiken en daar van de faciliteiten te genieten, brengt het soms offers
(yajña), maar wanneer zijn verdiensten uitgeput zijn, keert het terug naar
de aarde in de vorm van een mens. Dit proces wordt karma genoemd.
In de Chndogya Upaniad wordt het proces van de vedische offers
beschreven. Op het altaar worden vijf verschillende offergaven gebracht
in vijf verschillende soorten vuur. De vijf soorten vuur worden beschouwd
als de hemelse planeten, wolken, de aarde, de man en de vrouw, en de
vijf soorten offergaven zijn geloof, de genieter op de maan, regen, granen
en sperma.
Tijdens het offerproces brengt het levend wezen bepaalde offers om
bepaalde hemelse planeten te bereiken en bereikt deze vervolgens. Wan-
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neer de verdiende resultaten van het offer uitgeput zijn, valt het levend
wezen terug naar de aarde met de regen, waarna het de vorm van graan
aanneemt, dat vervolgens door een man gegeten wordt en in sperma
wordt getransformeerd waardoor een vrouw zwanger wordt. Op deze
manier krijgt het levend wezen opnieuw een menselijk lichaam om offers
te verrichten en daarmee dezelfde cyclus opnieuw te doorlopen. Zo blijft
het levend wezen onophoudelijk komen en gaan op het materiële pad.
Maar een KŠa-bewust persoon vermijdt zulke offers — hij legt zich
direct toe op het KŠa-bewustzijn en bereidt zich daarmee voor op zijn
terugkeer naar God.
Impersonalisten die uitleg geven bij de Bhagavad-g…t, veronderstellen op onredelijke wijze dat Brahman in de materiële wereld de vorm van
een j…va aanneemt. Om dit te bewijzen verwijzen ze naar de zevende tekst
van het vijftiende hoofdstuk van de G…t. Maar ook in dit vers spreekt de
Heer over het levend wezen als ‘een eeuwig deeltje van Mijzelf’. Het deeltje van God, het levend wezen, kan ten val komen en naar de materiële
wereld gaan, maar de Allerhoogste Heer (Acyuta) komt nooit ten val. De
bewering dat het Allerhoogste Brahman de vorm van een j…va aanneemt
is daarom onaanvaardbaar. Het is belangrijk om te bedenken dat er in de
vedische literatuur een onderscheid wordt gemaakt tussen Brahman (het
levend wezen) en Parabrahman (de Allerhoogste Heer).

tekst 4
AiDa>aUTa& +arae >aav" PauåzêaiDadEvTaMa( )
AiDaYajae_hMaeva}a dehe deh>a*Taa& vr )) 4 ))

adhibh™taˆ karo bhvaƒ
purua cdhidaivatam
adhiyajño ’ham evtra
dehe deha-bhtˆ vara
adhibh™tam — de materiële manifestatie; karaƒ — voortdurend veranderend; bhvaƒ — natuur; puruaƒ — de kosmische gedaante, inclusief
alle halfgoden, zoals die van de zon en de maan; ca — en; adhidaivatam
— adhidaiva genoemd; adhiyajñaƒ — de Superziel; aham — Ik (KŠa);
eva — zeker; atra — in dit; dehe — lichaam; deha-bhtm — van de belichaamden; vara — o beste.
O beste van de belichaamde wezens, de materiële natuur, die
voortdurend verandert, wordt adhibh™ta genoemd [de materiële
wereld]. De kosmische gedaante van de Heer, die alle halfgoden
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omvat zoals die van de zon en de maan, wordt adhidaiva genoemd.
En Ik, de Allerhoogste Heer, die in het hart van ieder levend wezen
aanwezig ben als de Superziel, word adhiyajña genoemd [de Heer
van offers].

Commentaar:De materiële wereld verandert voortdurend. Over het algemeen gaan materiële lichamen door zes verschillende stadia: ze worden
geboren, ze groeien, ze houden zich voor een bepaalde tijd in stand, ze
produceren enkele bijproducten, ze takelen af en verdwijnen vervolgens.
De materiële wereld wordt adhibh™ta genoemd. Ze is op een bepaald
moment geschapen en zal op een bepaald moment vernietigd worden.
De voorstelling van de kosmische gedaante van de Allerhoogste Heer
die alle halfgoden en hun verschillende planeten omvat, wordt adhidaivata genoemd. En dat wat de individuele ziel in het lichaam vergezelt, is
de Superziel, die een volkomen expansie van Heer KŠa is. De Superziel
wordt Paramtm of adhiyajña genoemd en bevindt Zich in het hart.
In de context van dit vers is vooral het woord ‘eva’ belangrijk, omdat
de Heer met dit woord de nadruk legt op het feit dat de Paramtm nietverschillend van Hem is. De Superziel, de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods die Zich naast de individuele ziel bevindt, is getuige van de activiteiten
van de individuele ziel en de bron van de verschillende bewustzijnstoestanden van de ziel. De Superziel geeft de individuele ziel de gelegenheid om ongestoord actief te zijn en is de getuige van haar activiteiten. De
functies van al deze verschillende gedaanten van de Allerhoogste Heer
worden vanzelf duidelijk voor de zuivere, KŠa-bewuste toegewijde, die
bezig is met transcendentale dienst aan de Heer.
De gigantische kosmische gedaante van de Heer, die adhidaivata
wordt genoemd, is het object van contemplatie voor de beginner die de
Allerhoogste Heer niet kan benaderen in Zijn verschijning als de Superziel.
De beginner wordt aangeraden te mediteren op de kosmische gedaante
of de vir˜-purua van wie de benen de lagere planeten zijn, de ogen de
zon en de maan en van wie het hoofd beschouwd wordt als het hogere
planetenstelsel.

tekst 5
ANTak-ale/ c MaaMaev SMarNMauKTva k-le/vrMa( )
Ya" Pa[YaaiTa Sa MaÙav& YaaiTa NaaSTYa}a Sa&XaYa" )) 5 ))

anta-kle ca mm eva
smaran muktv kalevaram
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yaƒ prayti sa mad-bhvaˆ
yti nsty atra saˆayaƒ
anta-kle — aan het eind van het leven; ca — ook; mm — Mij; eva —
zeker; smaran — herinnerend; muktv — opgevend; kalevaram — het
lichaam; yaƒ — hij die; prayti — gaat; saƒ — hij; mat-bhvam — Mijn
zijnstoestand; yti — bereikt; na — niet; asti — er is; atra — hier; saˆ
ayaƒ — twijfel.
En wie aan het eind van zijn leven, wanneer hij zijn lichaam verlaat, uitsluitend aan Mij denkt, bereikt onmiddellijk Mijn zijnstoestand. Hierover is geen twijfel mogelijk.

Commentaar: In dit vers wordt het belang van het KŠa-bewustzijn benadrukt. Iedereen die zijn lichaam verlaat in KŠa-bewustzijn, verkrijgt
onmiddellijk de transcendentale kwaliteiten van de Allerhoogste Heer. De
Allerhoogste Heer is het zuiverste van het zuiverste. Iedereen die voortdurend KŠa-bewust is, is daarom ook het zuiverste van het zuiverste.
Het woord ‘smaran’ (‘zich herinneren’) is belangrijk. Een onzuivere
ziel die het KŠa-bewustzijn niet in devotionele dienst heeft beoefend,
kan onmogelijk aan KŠa denken. Men moet het KŠa-bewustzijn daarom vanaf het prille begin van het leven beoefenen. Wanneer iemand aan
het eind van zijn leven succesvol wil zijn, is het proces van het zich herinneren van KŠa essentieel. Men moet daarom constant, onophoudelijk de
mah-mantra chanten: Hare KŠa, Hare KŠa, KŠa KŠa, Hare Hare/
Hare Rma, Hare Rma, Rma Rma, Hare Hare.
Heer Caitanya heeft ons aangeraden om zo verdraagzaam te zijn als
een boom (taror iva sahiŠun). Voor iemand die Hare KŠa chant
mogen er dan heel wat obstakels zijn, maar ondanks dat moet hij deze
belemmeringen verdragen en doorgaan met het chanten van Hare KŠa,
Hare KŠa, KŠa KŠa, Hare Hare/ Hare Rma, Hare Rma, Rma Rma,
Hare Hare, zodat hij aan het eind van zijn leven het voordeel van het KŠabewustzijn volledig zal ervaren.

tekst 6
Ya& Ya& vaiPa SMarN>aav& TYaJaTYaNTae k-le/vrMa( )
Ta& TaMaevEiTa k-aENTaeYa Sada TaÙav>aaivTa" )) 6 ))

yaˆ yaˆ vpi smaran bhvaˆ
tyajaty ante kalevaram
taˆ tam evaiti kaunteya
sad tad-bhva-bhvitaƒ
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yam yam — welke dan ook; v api — wat ook; smaran — herinnerend; bhvam — zijnsvorm; tyajati — geeft op; ante — aan het eind; kale
varam — dit lichaam; tam tam — soortgelijke; eva — zeker; eti — krijgt;
kaunteya — o zoon van Kunt…; sad — altijd; tat — die; bhva — zijnstoestand; bhvitaƒ — herinnerend.
Welke zijnstoestand iemand ook in gedachten heeft wanneer hij
zijn lichaam opgeeft, o zoon van Kunt…, die toestand zal hij zeker
bereiken.

Commentaar: Hier wordt het proces uitgelegd waardoor iemand op het
kritieke moment van de dood zijn zijnsvorm kan veranderen. Een persoon
die aan het eind van zijn leven zijn lichaam verlaat terwijl hij aan KŠa
denkt, verkrijgt de transcendentale kwaliteiten van de Allerhoogste Heer,
maar het is niet zo dat iemand die aan iets anders dan KŠa denkt dezelfde
transcendentale zijnstoestand bereikt. Dit is een punt waaraan we zorgvuldig aandacht moeten schenken. Hoe kunnen we in de juiste geestestoestand sterven?
Mahrja Bharata was een grote persoonlijkheid, maar ondanks dat
dacht hij aan het einde van zijn leven toch aan een hert en werd daarom
in zijn volgend leven overgebracht naar het lichaam van een hert. Hoewel hij zich als hert zijn voorgaande activiteiten kon herinneren, moest
hij in dat lichaam leven. Het is natuurlijk zo dat iemands gedachten zich
gedurende het leven opstapelen en dat deze het denken op het moment
van de dood beïnvloeden; op die manier bepaalt dit leven dus iemands
volgend leven.
Wanneer iemand in zijn huidige leven in de hoedanigheid goedheid
leeft en altijd aan KŠa denkt, zal hij in staat zijn zich aan het eind van zijn
leven KŠa te herinneren. Dat zal hem helpen om overgebracht te worden
naar de transcendentale zijnstoestand van KŠa. Wanneer iemand volledig opgaat in transcendentale dienst aan KŠa, zal zijn volgend lichaam
transcendentaal (spiritueel) zijn en niet materieel. Daarom is het chanten
van Hare KŠa, Hare KŠa, KŠa KŠa, Hare Hare/ Hare Rma, Hare
Rma, Rma Rma, Hare Hare de beste methode om aan het einde van het
leven onze zijnstoestand met succes te veranderen.

tekst 7
TaSMaaTSaveRzu k-ale/zu MaaMaNauSMar YauDYa c )
MaYYaiPaRTaMaNaaebuiÖMaaRMaevEZYaSYaSa&XaYa" )) 7 ))
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tasmt sarveu kleu
mm anusmara yudhya ca
mayy arpita-mano-buddhir
mm evaiyasy asaˆayaƒ
tasmt — daarom; sarveu — te allen; kleu — tijde; mm — Mij; anu
smara — blijf denken aan; yudhya — strijd; ca — ook; mayi — aan Mij;
arpita — overgevend; manaƒ — geest; buddhiƒ — intellect; mm — tot
Mij; eva — zeker; eyasi — je zult bereiken; asaˆayaƒ — ongetwijfeld.
Denk daarom altijd aan Mij in de gedaante van KŠa, o Arjuna, en
vervul tegelijkertijd je voorgeschreven plicht als strijder. Wanneer
je activiteiten aan Mij zijn gewijd en je geest en intelligentie op Mij
gevestigd zijn, zul je Mij ongetwijfeld bereiken.

Commentaar: Deze instructie aan Arjuna is zeer belangrijk voor iedereen die zich met materiële activiteiten bezighoudt. De Heer zegt niet dat
iemand zijn voorgeschreven plichten of bezigheden moet opgeven; men
kan er mee doorgaan en tegelijkertijd aan KŠa denken door Hare KŠa
te chanten. Dat zal iemand van materiële onzuiverheden bevrijden en zijn
geest en intelligentie geconcentreerd houden op KŠa. Door de namen
van KŠa te chanten zal men ongetwijfeld naar de allerhoogste planeet,
KŠaloka, worden overgebracht.

tekst 8
A>YaaSaYaaeGaYau¢e-Na ceTaSaa NaaNYaGaaiMaNaa )
ParMa& Pauåz& idVYa& YaaiTa PaaQaaRNauicNTaYaNa( )) 8 ))

abhysa-yoga-yuktena
cetas nnya-gmin
paramaˆ puruaˆ divyaˆ
yti prthnucintayan
abhysa — door beoefening; yoga-yuktena — bezig zijn met meditatie;
cetas — met de geest en intelligentie; na anya-gmin — zonder dat ze
worden afgeleid; paramam — de Allerhoogste; puruam — Persoonlijkheid Gods; divyam — transcendentale; yti — men bereikt; prtha — o
zoon van Pth; anucintayan — voortdurend denkend aan.
Wie op Mij mediteert als de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en
zonder van het pad af te dwalen voortdurend aan Me denkt, zal Me
zeker bereiken, o Prtha.
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Commentaar: In dit vers benadrukt Heer KŠa hoe belangrijk het is om
Hem te herinneren. Iemands herinnering aan KŠa wordt opgewekt door
het chanten van de Hare KŠa-mah-mantra. Door het beoefenen van
het chanten en het horen van de geluidstrilling van de Allerhoogste Heer
worden iemands oren, tong en geest beziggehouden. Deze mystieke meditatie is heel gemakkelijk te beoefenen en helpt iemand om de Allerhoogste Heer te bereiken.
Puruam betekent ‘genieter’. Hoewel de levende wezens tot de marginale energie van de Allerhoogste Heer behoren, zijn ze in deze wereld,
door de invloed van de materiële energie, onzuiver. Ze denken dat ze zelf
genieters zijn, maar ze zijn niet de allerhoogste genieter. Hier wordt duidelijk gesteld dat de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods in Zijn vele verschillende verschijningsvormen en volkomen expansies als NryaŠa, Vsudeva
enz. de allerhoogste genieter is.
Door Hare KŠa te chanten kan de toegewijde voortdurend aan het
object van verering denken, namelijk de Allerhoogste Heer in al Zijn gedaanten zoals NryaŠa, KŠa, Rma enz. Het beoefenen van dit chanten
zal iemand zuiveren, en door zijn onophoudelijk chanten zal hij worden
overgebracht naar het koninkrijk van God. Yoga beoefenen betekent mediteren op de Superziel in het hart. Op dezelfde manier concentreert iemand
door Hare KŠa te chanten zijn geest altijd op de Allerhoogste Heer. De
geest is rusteloos en daarom is het nodig om de geest te dwingen aan
KŠa te denken. Een vaak aangehaald voorbeeld is dat van de rups die
eraan dacht een vlinder te worden en zo in hetzelfde leven in een vlinder
werd veranderd. Wanneer we op dezelfde manier voortdurend aan KŠa
denken, is het zeker dat we aan het einde van ons leven dezelfde lichamelijke gesteldheid zullen hebben als KŠa.

tekst 9
k-iv& Paura<aMaNauXaaiSaTaarMa(
A<aaer<aqYaa&SaMaNauSMareÛ" )
SavRSYa DaaTaarMaicNTYaæPaMa(
AaidTYav<a| TaMaSa" ParSTaaTa( )) 9 ))

kaviˆ purŠam anusitram
aŠor aŠ…yˆsam anusmared yaƒ
sarvasya dhtram acintya-r™pam
ditya-varŠaˆ tamasaƒ parastt
kavim — degene die alles weet; purŠam — de oudste; anusitram
— de bestuurder; aŠoƒ — dan het atoom; aŠ…yˆsam — kleiner; anu-
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smaret — denkt altijd aan; yaƒ — hij die; sarvasya — van alles; dhtram
— de instandhouder; acintya — onvoorstelbaar; r™pam — wiens gedaante; ditya-varŠam — stralend als de zon; tamasaƒ — aan duisternis;
parastt — transcendentaal.
Men moet op de Allerhoogste Persoon mediteren als degene die
alles weet, die de oudste is en de bestuurder, als degene die kleiner
is dan het kleinste en de instandhouder van alles, als degene die
alle materiële opvattingen te boven gaat, die onvoorstelbaar is en
altijd een persoon. Hij straalt als de zon en is transcendentaal, ontstegen aan deze materiële natuur.

Commentaar: In dit vers wordt gesproken over het proces van denken
aan de Allerhoogste. Het belangrijkste punt is dat Hij niet leeg of onpersoonlijk is. Men kan niet op iets onpersoonlijks of op de leegte mediteren.
Dat is heel moeilijk. Maar het proces van denken aan KŠa is zeer gemakkelijk en het is dat waarover dit vers spreekt.
Allereerst wordt gezegd dat de Heer een purua is, een persoon; we
denken aan de persoon Rma en de persoon KŠa. En of iemand nu aan
Rma of aan KŠa denkt, de kwaliteiten van deze persoon worden in dit
vers van de Bhagavad-g…t beschreven. De Heer is kavi, wat betekent dat
Hij verleden, heden en toekomst kent en daarom alwetend is. Hij is de
oudste persoonlijkheid, omdat Hij de oorsprong is van alles; alles komt
voort uit Hem. Hij is ook de allerhoogste bestuurder van het universum en
de instandhouder en leraar van de mensheid. Hij is kleiner dan het kleinste. Het levend wezen is zo klein als het tienduizendste deel van de punt
van een haar, maar de Heer is zo onvoorstelbaar klein dat Hij binnengaat
in het hart van dat deeltje. Daarom wordt Hij kleiner dan het kleinste genoemd. Omdat Hij de Allerhoogste is, kan Hij in ieder atoom en in het hart
van het kleinste binnengaan en het als de Superziel besturen. Maar ook al
is Hij zo klein, toch is Hij alomtegenwoordig en houdt Hij alles in stand.
Alle planetenstelsels worden door Hem instandgehouden.
We vragen ons vaak af hoe deze reusachtige planeten in de lucht zweven. In dit vers wordt gesteld dat de Allerhoogste Heer door Zijn onvoorstelbare energie alle grote planeten en sterrenstelsels gaande houdt. Het
woord ‘acintya’ (‘onvoorstelbaar’) is in dit verband belangrijk. Gods energie is iets wat ons voorstellingsvermogen en de grenzen van ons denken te
boven gaat en wordt daarom onvoorstelbaar (acintya) genoemd. Wie kan
dit tegenspreken? Hij doordringt de materiële wereld en is er tegelijkertijd
aan ontstegen. Hoe kunnen we begrijpen wat er zich voorbij de materiële
wereld bevindt als we niet eens de materiële wereld kunnen begrijpen,
die onbeduidend is in vergelijking met de spirituele wereld? Acintya verwijst naar datgene wat zich voorbij de materiële wereld bevindt, dat wat

422 / Bhagavad-gŸTĀ zoals ze is
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ons redeneervermogen, onze logica en filosofische speculatie niet kunnen
bevatten, dat wat onvoorstelbaar is. Intelligente personen zouden zulke
nutteloze redenaties en speculaties moeten vermijden en zouden moeten
aanvaarden wat in teksten als de veda’s, de Bhagavad-g…t en het ®r…madBhgavatam geschreven staat en zouden de principes die daarin worden
vastgesteld moeten volgen. Dat zal iemand tot inzicht brengen.

tekst 10
Pa[Yaa<ak-ale/ MaNaSaacle/Na
>a¢-ya Yau¢-ae YaaeGable/Na cEv )
>a]uvaeMaRDYae Pa[a<aMaaveXYa SaMYak(
Sa Ta& Par& PauåzMauPaEiTa idVYaMa( )) 10 ))

prayŠa-kle manascalena
bhakty yukto yoga-balena caiva
bhruvor madhye prŠam veya samyak
sa taˆ paraˆ puruam upaiti divyam
prayŠa-kle — op het moment van de dood; manas — door de geest;
acalena — zonder dat hij afgeleid wordt; bhakty — met volledige devotie; yuktaƒ — verbonden; yoga-balena — door de kracht van mystieke
yoga; ca — ook; eva — zeker; bhruvoƒ — de twee wenkbrauwen; madhye — tussen; prŠam — de levensadem; veya — vestigend; samyak
— volledig; saƒ — hij; tam — die; param — transcendentale; puruam
— Persoonlijkheid Gods; upaiti — bereikt; divyam — in het spirituele
koninkrijk.
Wie op het moment van de dood zijn levensadem tussen de wenkbrauwen concentreert en door de kracht van yoga in volledige
devotie aan de Allerhoogste Heer denkt zonder dat zijn geest afdwaalt, zal de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zeker bereiken.

Commentaar: In dit vers wordt duidelijk gesteld dat de geest op het moment van de dood verzonken moet zijn in devotie voor de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods. Personen die gevorderd zijn in yoga wordt aangeraden om de levenskracht omhoog te brengen naar de plaats tussen
de wenkbrauwen (naar de jñ-cakra). In dit vers wordt voorgesteld om
a˜-cakra-yoga te beoefenen, meditatie op de zes cakra’s. Een zuivere
toegewijde beoefent zulke yoga niet, maar omdat hij altijd bezig is met
KŠa-bewuste activiteiten, zal hij door de genade van de Allerhoogste
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Persoonlijkheid Gods in staat zijn op het moment van de dood aan Hem
te denken. Dit wordt in tekst veertien uitgelegd.
Het gebruik van het woord ‘yoga-balena’ is belangrijk in dit vers,
want zonder yoga te beoefenen — of het nu a˜-cakra-yoga of bhaktiyoga is — kan niemand op het moment van de dood deze transcendentale zijnstoestand bereiken. Men kan zich niet plotseling de Allerhoogste
Heer herinneren wanneer men sterft; men moet een of andere yogamethode beoefend hebben — in het bijzonder het systeem van bhakti-yoga.
Omdat de geest op het moment van de dood zeer verstoord is, moet men
gedurende zijn leven transcendentale activiteiten verrichten door yoga te
beoefenen.

tekst 11
Yad+ar& vedivdae vdiNTa
ivXaiNTa YaÛTaYaae vqTaraGaa" )
YaidC^NTaae b]øcYa| criNTa
Tatae Pad& Sa°he<a Pa[v+Yae )) 11 ))

yad akaraˆ veda-vido vadanti
vianti yad yatayo v…ta-rgƒ
yad icchanto brahmacaryaˆ caranti
tat te padaˆ sa‰graheŠa pravakye
yat — dat wat; akaram — de lettergreep oˆ; veda-vidaƒ — personen die
de veda’s kennen; vadanti — zeggen; vianti — binnengaan; yat — waarin; yatayaƒ — grote wijzen; v…ta-rgƒ — in de onthechte levensorde; yat
— dat wat; icchantaƒ — verlangend; brahmacaryam — celibaat; caranti
— beoefenen; tat — dat; te — aan jou; padam — situatie; sa‰graheŠa —
in het kort; pravakye — Ik zal uitleggen.
Personen die geleerd zijn in de veda’s, die oˆkra chanten en die
grote wijzen in de onthechte levensorde zijn, treden binnen in het
Brahman. Wie zulke volmaaktheid verlangt, leeft celibatair. Ik zal
je nu in het kort deze methode uitleggen waardoor men verlossing
kan bereiken.

Commentaar: Heer ®r… KŠa raadde Arjuna aan om a˜-cakra-yoga te
beoefenen, waarbij de levensadem omhoog wordt gebracht naar de plaats
tussen de wenkbrauwen. Omdat de Heer rekening houdt met de mogelijkheid dat Arjuna niet weet hoe hij a˜-cakra-yoga moet beoefenen, legt
Hij dit proces in de volgende verzen uit. De Heer zegt dat Brahman, hoewel het één is en zonder gelijke, toch verschillende verschijningsvormen
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en eigenschappen heeft. Vooral de impersonalist benadrukt dat de akara
of oˆkra — de lettergreep oˆ — identiek is met Brahman. KŠa geeft
hier uitleg over het onpersoonlijk Brahman, waarin de wijzen in de onthechte levensorde binnengaan.
In het vedische kennissysteem wordt studenten vanaf het begin geleerd de lettergreep oˆ te chanten en wordt hen kennis bijgebracht over
het aldoordringende onpersoonlijk Brahman; ze leren dit door strikt celibatair te leven onder begeleiding van een spiritueel leraar. Op die manier
krijgen ze een besef van twee kenmerken van Brahman. Een dergelijke
training is essentieel voor de student om vooruitgang te maken in het spirituele leven, maar tegenwoordig is zo’n bestaan als brahmacr… (ongehuwd, celibatair leven) volkomen onmogelijk. De sociale structuur van de
wereld is zo veranderd, dat celibatair leven vanaf het begin van iemands
studententijd onmogelijk is.
Over de hele wereld zijn er vele instanties voor verschillende takken
van kennis, maar er zijn geen erkende instanties waar studenten een opleiding in de principes van brahmacarya kunnen volgen. Voor iemand
die niet celibatair leeft, is het heel moeilijk om vooruitgang te maken in
het spirituele leven. In overeenstemming met de regels voor het Kali-yuga
die in de heilige teksten staan, heeft Heer Caitanya daarom verkondigd
dat er in dit tijdperk geen ander proces mogelijk is om zich bewust te worden van de Allerhoogste dan het chanten van de heilige namen van Heer
KŠa: Hare KŠa, Hare KŠa, KŠa KŠa, Hare Hare/ Hare Rma, Hare
Rma, Rma Rma, Hare Hare.

tekst 12
SavRÜarai<a Sa&YaMYa MaNaae ôid iNaåDYa c )
MaUDNYaaRDaaYaaTMaNa" Pa[a<aMaaiSQaTaae YaaeGaDaar<aaMa( )) 12 ))

sarva-dvrŠi saˆyamya
mano hdi nirudhya ca
m™rdhny dhytmanaƒ prŠam
sthito yoga-dhraŠm
sarva-dvrŠi — alle poorten van het lichaam; saˆyamya — beheersend; manaƒ — de geest; hdi — in het hart; nirudhya — opsluitend; ca
— ook; m™rdhni — op het hoofd; dhya — concentrerend; tmanaƒ
— van de ziel; prŠam — de levensadem; sthitaƒ — vaststaand in; yogadhraŠm — de toestand waarin men verankerd is in yoga.
Verankerd zijn in yoga betekent dat je je van alle zintuiglijke bezigheden onthecht. Door alle poorten van de zintuigen te sluiten, de
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geest op het hart te concentreren en de levensadem naar de kruin
van het hoofd te brengen, raakt men verankerd in yoga.

Commentaar: Om yoga te beoefenen moet men, zoals hier wordt aangeraden, eerst de deuren sluiten voor alle zinsbevrediging. Dit onderdeel
wordt pratyhra genoemd of het terugtrekken van de zintuigen van de
zinsobjecten. Men moet de zintuigen voor het opdoen van kennis — de
ogen, oren, neus, tong en tastzin — volledig beheersen en hen alle zinsbevrediging ontzeggen. Zo kan de geest zich op de Superziel in het hart
concentreren en kan de levensadem naar de kruin van het hoofd worden
gebracht. In het zesde hoofdstuk werd deze methode gedetailleerd beschreven. Maar zoals eerder gezegd, is deze methode niet praktisch in dit
tijdperk. De beste methode is KŠa-bewustzijn. Voor wie in staat is zijn
geest altijd op KŠa te concentreren in devotionele dienst, is het heel gemakkelijk om in een onverstoorde, transcendentale toestand van diepe
meditatie of samdhi, te blijven.

tekst 13
p wTYaek-a+ar& b]ø VYaahrNMaaMaNauSMarNa( )
Ya" Pa[YaaiTa TYaJaNdeh& Sa YaaiTa ParMaa& GaiTaMa( )) 13 ))

oˆ ity ekkaraˆ brahma
vyharan mm anusmaran
yaƒ prayti tyajan dehaˆ
sa yti paramˆ gatim
oˆ — de lettercombinatie oˆ (oˆkra); iti — zo; eka-akaram — de
ene lettergreep; brahma — absoluut; vyharan — chantend; mm — Mij
(KŠa); anusmaran — herinnerend; yaƒ — iedereen die; prayti — verlaat; tyajan — opgevend; deham — dit lichaam; saƒ — hij; yti — bereikt;
paramm — de allerhoogste; gatim — bestemming.
Wie standvastig is in yoga en de heilige lettergreep oˆ, de allerhoogste lettercombinatie, heeft gechant, zal beslist de spirituele
planeten bereiken wanneer hij op het moment dat hij zijn lichaam
verlaat, aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods denkt.

Commentaar: Hier wordt duidelijk verklaard dat oˆ, Brahman en Heer
KŠa niet-verschillend zijn. Oˆ is het onpersoonlijke geluid van KŠa,
maar het geluid Hare KŠa bevat oˆ. Voor het huidige tijdperk wordt
onmiskenbaar het chanten van de Hare KŠa-mantra aangeraden. Als ie-
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mand tijdens het verlaten van zijn lichaam dus Hare KŠa, Hare KŠa,
KŠa KŠa, Hare Hare/ Hare Rma, Hare Rma, Rma Rma, Hare Hare
chant, zal hij, overeenkomstig zijn manier van vereren, zeker een van
de spirituele planeten bereiken. De toegewijden van KŠa gaan naar de
planeet van KŠa, Goloka Vndvana. Voor personalisten zijn er in de
spirituele hemel nog ontelbare andere planeten, die bekendstaan als de
VaikuŠ˜ha-planeten, maar de impersonalisten blijven in de brahmajyoti.

tekst 14
ANaNYaceTaa" SaTaTa& Yaae Maa& SMariTa iNaTYaXa" )
TaSYaah& Saul/>a" PaaQaR iNaTYaYau¢-SYa YaaeiGaNa" )) 14 ))

ananya-cetƒ satataˆ
yo mˆ smarati nityaaƒ
tasyhaˆ sulabhaƒ prtha
nitya-yuktasya yoginaƒ
ananya-cetƒ — zonder dat de geest afdwaalt; satatam — altijd; yaƒ —
iedereen die; mm — Mij (KŠa); smarati — herinnert; nityaaƒ  — voortdurend; tasya — voor hem; aham — Ik ben; su-labhaƒ — heel makkelijk
te bereiken; prtha — o zoon van Pth; nitya — voortdurend; yuktasya
— verbonden; yoginaƒ — voor de toegewijde.
Voor wie altijd en zonder af te dwalen aan Me denkt, ben ik gemakkelijk te bereiken, o zoon van Pth, omdat zo iemand voortdurend
bezig is met devotionele dienst.

Commentaar: Dit vers beschrijft in het bijzonder de uiteindelijke bestemming van de zuivere toegewijden, die de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods
dienen in bhakti-yoga. Eerdere verzen beschreven de vier verschillende
soorten toegewijden: degenen in nood, de nieuwsgierigen, zij die naar
materieel gewin zoeken en de speculerende filosofen. Verder werden er
ook verschillende methoden van bevrijding beschreven, namelijk karmayoga, jñna-yoga en ha˜ha-yoga. De principes van deze yogastelsels
hebben allemaal een element van bhakti in zich, maar in dit vers gaat
het specifiek over zuivere bhakti-yoga, die niet vermengd is met jñna,
karma of ha˜ha.
Zoals aangegeven door het woord ‘ananya-cetƒ’, verlangt de toegewijde die op het niveau van zuivere bhakti-yoga is naar niets anders
dan KŠa. Een zuivere toegewijde verlangt niet naar bevordering naar de
hemelse planeten; evenmin zoekt hij naar eenwording met de brahma-
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jyoti of naar verlossing of bevrijding van de verstrikking in materie. Een
zuivere toegewijde verlangt nergens naar. In het Caitanya-caritmta
wordt de toegewijde aangeduid met nikma, wat betekent dat hij geen
eigenbelang heeft; alleen hij is volmaakt vredig, maar zij die persoonlijk
gewin najagen niet. De jñna-yog…, de karma-yog… en de ha˜ha-yog… hebben hun eigen, zelfzuchtige belangen, maar de volmaakte toegewijde
heeft geen ander verlangen dan het tevredenstellen van de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods. En de Heer zegt dat Hij gemakkelijk te bereiken is
voor iemand die Hem vastberaden is toegewijd.
Een zuivere toegewijde is altijd bezig met devotionele dienst aan KŠa
in een van Zijn verschillende persoonlijke gedaanten. KŠa heeft verschillende volkomen expansies en incarnaties, zoals Rma en Nsiˆha, en uit
deze expansies en incarnaties kan een toegewijde elke transcendentale
gedaante van de Allerhoogste Heer kiezen om zijn geest in liefdedienst op
te concentreren. Zo’n toegewijde krijgt niet te maken met de problemen
die de beoefenaars van andere yoga’s verstoren. Bhakti-yoga is heel eenvoudig en zuiver en gemakkelijk te beoefenen; men kan gewoon beginnen met het chanten van Hare KŠa.
De Heer is iedereen genadig, maar zoals we al eerder hebben uitgelegd, heeft Hij een speciale genegenheid voor hen die Hem altijd
en zonder afwijken dienen. De Heer helpt zulke toegewijden op allerlei
manieren. In de veda’s wordt in dit verband het volgende gezegd: yam
evaia vŠute tena labhyas/ tasyaia tm vivŠute tanuˆ svm (Ka˜ha
Upaniad 1.2.23) — wie zich volledig overgeeft en devotionele dienst aan
de Allerhoogste Heer verricht, kan Hem begrijpen zoals Hij is. En zoals
gezegd wordt in de Bhagavad-g…t (10.10): dadmi buddhi-yogaˆ tam
— de Heer geeft zo’n toegewijde voldoende intelligentie, zodat de toegewijde Hem uiteindelijk kan bereiken in Zijn spirituele koninkrijk.
De speciale kwalificatie van de zuivere toegewijde is dat hij altijd,
zonder af te wijken en zonder plaats of tijd in overweging te nemen, aan
KŠa denkt. Er zijn geen belemmeringen. Hij zou zijn devotionele dienst
altijd en overal moeten kunnen uitvoeren. Sommigen zeggen dat een toegewijde in heilige plaatsen moet verblijven zoals Vndvana of een heilige
stad waar de Heer geleefd heeft, maar een zuivere toegewijde kan overal
wonen en de sfeer van Vndvana creëren door zijn devotionele dienst.
®r… Advaita zei eens tegen Heer Caitanya: ‘Waar U ook bent mijn Heer —
daar is Vndvana.’
Zoals werd aangegeven met de woorden ‘satatam’ en ‘nityaaƒ’, die
‘altijd’, ‘regelmatig’ of ‘elke dag’ betekenen, denkt een zuivere toegewijde
voortdurend aan KŠa en mediteert hij op Hem. Dit zijn de kwalificaties
van de zuivere toegewijde voor wie het heel gemakkelijk is de Heer te
bereiken.
Boven alle andere systemen raadt de G…t het systeem van bhakti-
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yoga aan. Over het algemeen zijn bhakti-yog…’s op vijf verschillende manieren actief: (1) nta-bhakta, verricht devotionele dienst in neutraliteit; (2)
dsya-bhakta, verricht devotionele dienst als dienaar; (3) sakhya-bhakta,
is actief als vriend; (4) vtsalya-bhakta, is actief als ouder; (5) mdhuryabhakta, verricht devotionele dienst aan de Allerhoogste Heer in amoureuze
liefde. Op een van deze manieren is de toegewijde voortdurend bezig met
transcendentale liefdedienst aan de Allerhoogste Heer en kan hij Hem niet
vergeten; voor de toegewijde is de Heer daarom gemakkelijk te bereiken.
Net zoals een zuivere toegewijde de Allerhoogste Heer geen moment kan
vergeten, zo kan ook de Allerhoogste Heer Zijn zuivere toegewijde geen
moment vergeten. Dat is de grote zegen die men ontvangt wanneer men
het proces van het KŠa-bewustzijn volgt en de mah-mantra chant —
Hare KŠa, Hare KŠa, KŠa KŠa, Hare Hare/ Hare Rma, Hare Rma,
Rma Rma, Hare Hare.

tekst 15
MaaMauPaeTYa PauNaJaRNMa du"%al/YaMaXaaìTaMa( )
NaaPanuviNTa MahaTMaaNa" Sa&iSaiÖ& ParMaa& GaTaa" )) 15 ))

mm upetya punar janma
duƒkhlayam avatam
npnuvanti mahtmnaƒ
saˆsiddhiˆ paramˆ gatƒ
mm — Mij; upetya — bereikend; punaƒ — opnieuw; janma — geboorte;
duƒkha-layam — oord van ellende; avatam — tijdelijk; na — nooit;
pnuvanti — bereiken; mah-tmnaƒ — de grote zielen; saˆsiddhim
— perfectie; paramm — ultieme; gatƒ — bereikt hebbend.
Nadat ze Mij bereikt hebben, keren de grote zielen, die toegewijde
yog…’s zijn, nooit meer terug naar deze tijdelijke wereld, die vol
ellende is, want ze hebben de hoogste volmaaktheid bereikt.

Commentaar: Omdat de tijdelijke materiële wereld vol is van de ellende van geboorte, ouderdom, ziekte en dood, zal degene die de hoogste
perfectie behaald heeft en de allerhoogste planeet, KŠaloka, Goloka
Vndvana, heeft bereikt, natuurlijk niet willen terugkeren. De allerhoogste
planeet wordt in de vedische literatuur beschreven als avyakta, akara en
param gati; met andere woorden, die planeet gaat ons materiële waarnemingsvermogen te boven en is onvoorstelbaar, maar ze is het hoogste doel, de bestemming van de mahtm’s (grote zielen). De mahtm’s
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ontvangen transcendentale boodschappen van zelfgerealiseerde toegewijden en ontwikkelen op die manier geleidelijk hun devotionele dienst
in KŠa-bewustzijn en raken zo verdiept in die transcendentale dienst, dat
ze er niet langer naar verlangen om naar welke materiële planeet dan ook
te worden verheven — ze willen zelfs niet naar een van de spirituele planeten verheven worden. Het enige wat ze willen is KŠa en KŠa’s gezelschap en niets anders. Dat is de hoogste volmaaktheid van het leven.
Dit vers spreekt in het bijzonder over de personalistische toegewijden van de Allerhoogste Heer, KŠa. Deze KŠa-bewuste toegewijden
bereiken de hoogste volmaaktheid van het leven. Met andere woorden,
zij zijn de meest verheven zielen.

tekst 16
Aab]ø>auvNaaçaek-a" PauNaraviTaRNaae_JauRNa )
MaaMauPaeTYa Tau k-aENTaeYa PauNaJaRNMa Na ivÛTae )) 16 ))

-brahma-bhuvanl lokƒ
punar vartino ’rjuna
mm upetya tu kaunteya
punar janma na vidyate
-brahma-bhuvant — tot en met de Brahmaloka planeet; lokƒ — de
planetenstelsels; punaƒ — opnieuw; vartinaƒ — terugkerend; arjuna
— o Arjuna; mm — tot Mij; upetya — komend; tu — maar; kaunteya —
o zoon van Kunt…; punaƒ janma — wedergeboorte; na — nooit; vidyate
— vindt plaats.
Alle planeten in de materiële wereld, van de hoogste tot de laagste,
zijn oorden van ellende waar geboorte en dood zich voortdurend
herhalen. Maar wie Mijn woning bereikt, o zoon van Kunt…, wordt
nooit meer geboren.

Commentaar: Alle soorten yog…’s — karma-yog…’s, jñna-yog…’s, ha˜hayog…’s enz. — zullen uiteindelijk tot het niveau van volmaakte devotie in
bhakti-yoga of KŠa-bewustzijn moeten komen voordat ze naar de transcendentale woning van KŠa kunnen gaan, zonder terug te hoeven keren. Zij die de hoogste planeten in de materiële wereld, de planeten van
de halfgoden, bereiken, blijven onderhevig aan geboorte en dood.
Terwijl personen van de aarde verheven worden naar de hogere planeten,
vallen de bewoners van de hogere planeten, zoals Brahmaloka, Candraloka en Indraloka, terug naar de aarde.
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Het pañcgni-vidy-offer dat in de Chndogya Upaniad wordt aangeraden, stelt iemand in staat om Brahmaloka te bereiken, maar als hij op
Brahmaloka geen KŠa-bewustzijn cultiveert, moet hij terugkomen naar
de aarde. Zij die op de hogere planeten vooruitgang maken in KŠabewustzijn, worden geleidelijk aan verheven naar steeds hogere planeten, en bij de vernietiging van het universum worden ze naar het eeuwige,
spirituele koninkrijk overgebracht.
®r…la Baladeva Vidybh™aŠa citeert het volgende vers in zijn commentaar op de Bhagavad-g…t:
brahmaŠ saha te sarve
samprpte pratisañcare
parasynte kttmnaƒ
pravianti paraˆ padam
‘Bij de vernietiging van dit materiële universum worden Brahm en zijn
toegewijden, die voortdurend met KŠa-bewustzijn bezig zijn, allemaal
naar het spirituele universum overgebracht en overeenkomstig hun verlangen bereiken ze bepaalde spirituele planeten.’

tekst 17
SahóYauGaPaYaRNTaMahYaRd(b]ø<aae ivdu" )
rai}a& YauGaSahóaNTaa& Tae_haera}aivdae JaNaa" )) 17 ))

sahasra-yuga-paryantam
ahar yad brahmaŠo viduƒ
rtriˆ yuga-sahasrntˆ
te ’ho-rtra-vido janƒ
sahasra — duizend; yuga — tijdperken; paryantam — bevattend; ahaƒ
— dag; yat — dat wat; brahmaŠaƒ — van Brahm; viduƒ — zij weten;
rtrim — nacht; yuga — tijdperken; sahasra-antm — op dezelfde wijze,
eindigend na duizend; te — zij; ahaƒ-rtra — dag en nacht; vidaƒ — die
begrijpen; janƒ — mensen.
Naar menselijke berekening vormen duizend tijdperken samen de
tijdsduur van één dag van Brahm en zijn nacht duurt even lang.

Commentaar: De tijdsduur van het materiële universum is beperkt. Deze
tijdsduur wordt onderverdeeld in cycli van kalpa’s. Een kalpa is een dag
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van Brahm en één dag van Brahm bestaat uit duizend cycli van vier
yuga’s of tijdperken: Satya, Tret, Dvpara en Kali. Het tijdperk van Satya
wordt gekenmerkt door deugdzaamheid, wijsheid en religie, terwijl onwetendheid en immoraliteit nagenoeg niet bestaan; dit yuga duurt 1.728.000
jaar. In het Tret-yuga doet immoraliteit haar intrede en dit yuga duurt
1.296.000 jaar. In het Dvpara-yuga raken deugd en religie nog meer in
verval en immoraliteit neemt verder toe; dit yuga duurt 864.000 jaar. En
uiteindelijk is er in het Kali-yuga (het tijdperk waarin we ons de laatste
vijfduizend jaar bevinden) een overvloed aan strijd, onwetendheid, immoraliteit en gebrek aan spiritualiteit, en werkelijke deugdzaamheid bestaat
praktisch niet meer; dit yuga duurt 432.000 jaar. In het Kali-yuga neemt het
kwaad zozeer toe dat de Allerhoogste Heer aan het eind van het yuga Zelf
verschijnt als de avatra Kalki. Als Kalki vernietigt Hij de demonen, redt
Hij Zijn toegewijden en laat Hij een nieuw Satya-yuga beginnen, waarmee
de cyclus opnieuw begint.
Duizend cycli van deze vier yuga’s vormen één dag van Brahm en
zijn nacht is net zo lang. Brahm heeft een levensduur van honderd
zulke ‘jaren’ en sterft dan. Deze honderd ‘jaar’ komt overeen met 311
biljoen 40 miljard jaar op aarde. Door deze berekening lijkt de levensduur van Brahm fantastisch en eindeloos, maar vanuit het standpunt van
de eeuwigheid is het net zo kort als een bliksemflits. In de Oceaan van
Oorzaken zijn er oneindig veel Brahm’s die verschijnen en verdwijnen
als luchtbellen in de Atlantische Oceaan. Brahm en zijn schepping maken
deel uit van de materiële wereld en veranderen daarom voortdurend.
In het materiële universum is zelfs Brahm niet vrij van het proces van
geboorte, ouderdom, ziekte en dood. Hij doet echter rechtstreeks dienst
aan de Allerhoogste Heer door dit universum te besturen en bereikt daarom onmiddellijk bevrijding. Verheven sannys…’s worden bevorderd naar
de planeet van Brahm, Brahmaloka, die de hoogste planeet in het materiële universum is en die langer blijft bestaan dan alle andere hogere
planeten in de bovenste lagen van het planetenstelsel. Maar uiteindelijk
zijn Brahm en alle inwoners van Brahmaloka volgens de wetten van de
materiële natuur onderworpen aan de dood.

tekst 18
AVYa¢-aÜy¢-Ya" SavaR" Pa[>avNTYahraGaMae )
ra}YaaGaMae Pa[l/IYaNTae Ta}aEvaVYa¢-Sa&jke- )) 18 ))

avyaktd vyaktayaƒ sarvƒ
prabhavanty ahar-game
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rtry-game pral…yante
tatraivvyakta-saˆjñake
avyaktt — van het ongemanifesteerde; vyaktayaƒ — levende wezens;
sarvƒ — alle; prabhavanti — komen tevoorschijn; ahaƒ-game — bij
het aanbreken van de dag; rtri-game — bij het vallen van de nacht;
pral…yante — worden vernietigd; tatra — daarin; eva — zeker; avyakta —
het ongemanifesteerde; saˆjñake — wat genoemd wordt.
Bij het aanbreken van een dag van Brahm komen alle levende
wezens uit de ongemanifesteerde toestand tevoorschijn en bij het
vallen van de nacht gaan ze weer op in het ongemanifesteerde.

tekst 19
>aUTaGa]aMa" Sa WvaYa& >aUTva >aUTva Pa[l/IYaTae )
ra}YaaGaMae_vXa" PaaQaR Pa[>avTYahraGaMae )) 19 ))

bh™ta-grmaƒ sa evyaˆ
bh™tv bh™tv pral…yate
rtry-game ’vaaƒ prtha
prabhavaty ahar-game
bh™ta-grmaƒ — alle levende wezens tezamen; saƒ — deze; eva— zeker;
ayam — die; bh™tv bh™tv — herhaaldelijk geboren worden; pral…
yate — wordt vernietigd; rtri — van de nacht; game — aan het begin;
avaaƒ — vanzelf; prtha — o zoon van Pth; prabhavati — komt tevoorschijn; ahaƒ — overdag; game — met de komst.
Wanneer voor Brahm de dag aanbreekt, komen alle levende wezens keer op keer tevoorschijn, o zoon van Pth, en wanneer
voor hem de nacht valt, worden ze hulpeloos vernietigd.

Commentaar: Minder intelligente personen, die in de materiële wereld
proberen te blijven, kunnen naar de hogere planeten verheven worden,
maar moeten opnieuw terugkomen naar de planeet aarde. Tijdens de dag
van Brahm kunnen ze op hogere en lagere planeten in de materiële wereld hun activiteiten ontplooien, maar als de nacht van Brahm aanbreekt,
worden ze allemaal vernietigd. Gedurende de dag krijgen ze verschillende
lichamen voor materiële activiteiten en gedurende de nacht hebben ze
niet langer lichamen, maar verblijven ze dicht opeengepakt in het lichaam
van ViŠu. Aan het begin van de dag van Brahm komen ze opnieuw
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te-voorschijn. Bh™tv bh™tv pral…yate: overdag komen ze tevoorschijn
en ’s nachts worden ze weer vernietigd. Wanneer het leven van Brahm
uiteindelijk afgelopen is, worden ze allemaal vernietigd en blijven ze voor
miljoenen en miljoenen jaren in een ongemanifesteerde toestand. En wanneer Brahm in een ander tijdperk opnieuw geboren wordt, dan worden
ze opnieuw gemanifesteerd. Op deze manier zijn ze in de ban van de materiële wereld.
Maar intelligente personen die zich op het KŠa-bewustzijn toeleggen, gebruiken het menselijk leven volledig in devotionele dienst aan de
Heer en chanten Hare KŠa, Hare KŠa, KŠa KŠa, Hare Hare/ Hare
Rma, Hare Rma, Rma Rma, Hare Hare. Op die manier brengen ze
zichzelf zelfs nog in dit leven over naar de spirituele planeet van KŠa en
worden daar eeuwig gelukkig zonder nog langer onderhevig te zijn aan
zulke wedergeboorten.

tekst 20
ParSTaSMaatau >aavae_NYaae_VYa¢-ae_VYa¢-aTSaNaaTaNa" )
Ya" Sa SaveRzu >aUTaezu NaXYaTSau Na ivNaXYaiTa )) 20 ))

paras tasmt tu bhvo ’nyo
’vyakto ’vyaktt santanaƒ
yaƒ sa sarveu bh™teu
nayatsu na vinayati
paraƒ — transcendentaal; tasmt — daaraan; tu — maar; bhvaƒ —
natuur; anyaƒ — een andere; avyaktaƒ — ongemanifesteerd; avyaktt —
aan het ongemanifesteerde; santanaƒ — eeuwig; yaƒ saƒ — dat wat;
sarveu — alles; bh™teu — manifestatie; nayatsu — vernietigd wordend;
na — nooit; vinayati — wordt vernietigd.
Maar er is een andere, ongemanifesteerde natuur, die eeuwig is
en ontstegen aan deze gemanifesteerde en ongemanifesteerde
materie. Die natuur is de allerhoogste en wordt nooit vernietigd.
Wanneer alles in deze wereld vernietigd wordt, blijft dat deel zoals
het is.

Commentaar: De hogere, spirituele energie van KŠa is transcendentaal
en eeuwig. Ze is ontstegen aan alle veranderingen van de materiële natuur,
die gemanifesteerd en vernietigd wordt tijdens de dagen en nachten van
Brahm. De hogere energie van KŠa is van een kwaliteit die volkomen
tegengesteld is aan de materiële natuur. De hogere en de lagere natuur
werden in hoofdstuk zeven uitgelegd.
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tekst 21
AVYa¢-ae_+ar wTYau¢-STaMaahu" ParMaa& GaiTaMa( )
Ya& Pa[aPYa Na iNavTaRNTae TaÖaMa ParMa& MaMa )) 21 ))

avyakto ’kara ity uktas
tam huƒ paramˆ gatim
yaˆ prpya na nivartante
tad dhma paramaˆ mama
avyaktaƒ — ongemanifesteerd; akaraƒ — onvernietigbaar; iti — aldus;
uktaƒ — wordt gezegd; tam — dat; huƒ — staat bekend; paramm —
het ultieme; gatim — bestemming; yam — die; prpya — bereikend; na
— nooit; nivartante — komen terug; tat — dat; dhma — verblijfplaats;
paramam — allerhoogste; mama — Mijn.
Wat vedntisten beschrijven als ongemanifesteerd en onvernietigbaar, wat bekendstaat als de allerhoogste bestemming, de plaats
waarvan men, na haar bereikt te hebben, nooit meer terugkeert,
dat is Mijn allerhoogste woning.

Commentaar: In de Brahma-saˆhit wordt de allerhoogste woning van
de Persoonlijkheid Gods, KŠa, beschreven als cintmaŠi-dhma, een
plaats waar alle verlangens vervuld worden. Deze allerhoogste woning van
Heer KŠa, die bekendstaat als Goloka Vndvana, staat vol met paleizen gemaakt van cintmaŠi-steen. Er zijn ook bomen die ‘wensbomen’
worden genoemd en die op verzoek alle mogelijke voedselsoorten geven;
ook zijn er koeien, die bekendstaan als surabhi-koeien en die een oneindige hoeveelheid melk kunnen geven. In deze woning wordt de Heer
door honderdduizenden geluksgodinnen (Lakm…’s) gediend. Hij wordt
Govinda genoemd en Hij is de oorspronkelijke Heer en de oorzaak van alle
oorzaken. De Heer speelt gewoonlijk op Zijn fluit (veŠuˆ kvaŠantam).
Zijn transcendentale gedaante is de aantrekkelijkste van alle werelden; Zijn
ogen zijn als de bloembladen van een lotus en de kleur van Zijn lichaam is
als de kleur van wolken. Hij is zo aantrekkelijk dat Zijn schoonheid die van
duizenden Cupido’s overtreft. Hij draagt saffraangele kleren, Hij heeft een
bloemenkrans om Zijn nek en een pauwenveer in Zijn haar.
In de Bhagavad-g…t geeft Heer KŠa enkel een kleine indicatie
van Zijn persoonlijke woning, Goloka Vndvana, de hoogste planeet
in het spirituele koninkrijk; de Brahma-saˆhit geeft een levendige beschrijving. In de vedische literatuur wordt gesteld dat er niets hogers is
dan de woning van de Allerhoogste Godheid en dat die woning de uit-
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eindelijke bestemming is (purun na paraˆ kiñcit s k˜h param
gatiƒ — Ka˜ha Upaniad 1.3.11). Wanneer iemand die bereikt, keert hij
nooit meer terug naar de materiële wereld.
De allerhoogste woning van KŠa en KŠa Zelf verschillen niet van
elkaar, omdat ze kwalitatief één zijn. Het Vndvana op deze aarde, dat 145
kilometer ten zuidoosten van Delhi ligt, is een replica van dat allerhoogste Goloka VŠdvana in de spirituele hemel. Toen KŠa op deze aarde
neerdaalde, vermaakte Hij zich in dat specifieke gebied dat bekendstaat
als Vndvana en dat zo’n 220 vierkante kilometer van het Indiase district
Mathur beslaat.

tekst 22
Pauåz" Sa Par" PaaQaR >a¢-ya l/>YaSTvNaNYaYaa )
YaSYaaNTa"SQaaiNa >aUTaaiNa YaeNa SavRiMad& TaTaMa( )) 22 ))

puruaƒ sa paraƒ prtha
bhakty labhyas tv ananyay
yasyntaƒ-sthni bh™tni
yena sarvam idaˆ tatam
puruaƒ — de Allerhoogste Persoonlijkheid; saƒ — Hij; paraƒ — de Allerhoogste, niemand is groter dan Hem; prtha — o zoon van Pth;
bhakty — door devotionele dienst; labhyaƒ — kan bereikt worden;
tu — maar; ananyay — onvermengd, zonder afwijking; yasya — wie;
antaƒ-sthni — in; bh™tni — deze hele materiële manifestatie; yena —
door wie; sarvam — alles; idam — wat we maar kunnen zien; tatam —
is doordrongen.
De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, die groter is dan iedereen,
kan door onvermengde devotie bereikt worden, o zoon van Pth.
Hoewel Hij Zich in Zijn woning bevindt, is Hij alomtegenwoordig
en bevindt alles zich in Hem.

Commentaar: Hier wordt duidelijk gesteld dat de woning van de Allerhoogste Persoon, KŠa, de allerhoogste bestemming is, vanwaar niemand
hoeft terug te keren. De Brahma-saˆhit beschrijft deze allerhoogste
woning als nanda-cinmaya-rasa, een plaats waar alles vervuld is van
spirituele gelukzaligheid. Alle verscheidenheid die daar aanwezig is, wordt
gekenmerkt door spirituele gelukzaligheid — niets is er materieel. Die verscheidenheid is een spirituele expansie die voortvloeit uit de Allerhoogste
Godheid Zelf, want alles wat daar gemanifesteerd is, bestaat volledig uit
spirituele energie, zoals in hoofdstuk zeven is uitgelegd. Hoewel de Heer
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voortdurend aanwezig is in Zijn allerhoogste woning, is Hij toch alomtegenwoordig in de materiële wereld door Zijn materiële energie. Door
Zijn spirituele en materiële energieën is Hij dus overal aanwezig, zowel in
de materiële als in de spirituele wereld. Yasyntaƒ-sthni betekent dat
alles in Hem in stand wordt gehouden, ofwel in Zijn spirituele energie
ofwel in Zijn materiële energie. Door deze twee energieën is de Heer alomtegenwoordig.
Alleen door bhakti, devotionele dienst, kan men de eeuwige verblijfplaats van KŠa of de ontelbare VaikuŠ˜ha-planeten bereiken, wat hier
duidelijk wordt aangegeven door het woord ‘bhakty’. Geen enkel ander
proces kan iemand helpen die allerhoogste woning te bereiken. De veda’s
geven ook een beschrijving van de allerhoogste woning en de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Eko va… sarva-gaƒ kŠaƒ (Gopla-tpan…
Upaniad, P™rva 21). In die woning is er maar één Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en Zijn naam is KŠa; Hij is de allergenadigste, allerhoogste
Godheid, en hoewel Hij daar één is, heeft Hij Zichzelf in miljoenen en
miljoenen volkomen expansies geëxpandeerd. De veda’s vergelijken de
Heer met een stilstaande boom, die toch een verscheidenheid aan vruchten, bloemen en wisselende bladeren draagt. De volkomen expansies van
de Heer die over de VaikuŠ˜ha-planeten regeren, hebben vier armen en
staan bekend onder verschillende namen, zoals Puruottama, Trivikrama,
Keava, Mdhava, Aniruddha, H…kea, Sa‰karaŠa, Pradyumna, ®r…dhara,
Vsudeva, Dmodara, Janrdana, NryaŠa, Vmana, Padmanbha enz.
De Brahma-saˆhit (5.37) bevestigt dat, hoewel de Heer altijd aanwezig is in de allerhoogste woning, Goloka Vndvana, Hij tegelijkertijd alomtegenwoordig is, zodat alles goed verloopt (goloka eva nivasaty
akhiltma-bh™taƒ). Zo verklaren de veda’s het volgende: parsya aktir
vividhaiva r™yate/ svbhvik… jñna-bala-kriy ca (®vetvatara Upaniad 6.8) — Zijn energieën zijn zo alomvattend dat ze alles in de kosmos
systematisch en feilloos besturen, hoewel de Allerhoogste Heer Zelf ver,
ver weg is.

tekst 23
Ya}a k-ale/ TvNaav*itaMaav*ita& cEv YaaeiGaNa" )
Pa[YaaTaa YaaiNTa Ta& k-al&/ v+YaaiMa >arTazR>a )) 23 ))

yatra kle tv anvttim
vttiˆ caiva yoginaƒ
prayt ynti taˆ klaˆ
vakymi bharatarabha
yatra — op welke; kle — tijd; tu — en; anvttim — geen terugkeer;
vttim — terugkeer; ca — ook; eva — zeker; yoginaƒ — verschillende
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soorten mystici; praytƒ — heengegaan zijnd; ynti — bereiken; tam —
die; klam — tijd; vakymi — Ik zal beschrijven; bharata-abha — o
beste onder de Bhrata’s.
O beste onder de Bhrata’s, Ik zal je nu de verschillende tijden
beschrijven die bepalen of de yog… bij het verlaten van deze wereld
al dan niet terugkomt.

Commentaar: Het maakt zuivere toegewijden van de Allerhoogste Heer,
die zich volledig aan Hem hebben overgegeven, niet uit wanneer of hoe
ze hun lichaam verlaten. Ze laten alles aan KŠa over en gaan zo gelukkig
en gemakkelijk terug naar God. Maar zij die geen zuivere toegewijden zijn
en zich in plaats daarvan afhankelijk stellen van methoden van zelfrealisatie als karma-yoga, jñna-yoga en ha˜ha-yoga, moeten het lichaam op
een geschikte tijd verlaten om er zeker van te zijn dat ze niet naar deze
wereld van geboorte en dood zullen terugkeren.
Wanneer de yog… de perfectie heeft bereikt, kan hij zelf de tijd en de
situatie waarop hij de materiële wereld verlaat uitkiezen. Maar als hij niet
zo perfect is, hangt zijn succes af van het toevallig heengaan op een bepaald gunstig tijdstip. De gunstige momenten waarop iemand heengaat en
niet opnieuw terugkomt, worden in de volgende tekst door de Heer uitgelegd. Volgens šcrya Baladeva Vidybh™aŠa verwijst het sanskrietwoord
‘kla’, dat in dit vers gebruikt wordt, naar de halfgoden die de tijd regeren.

tekst 24
AiGanJYaaeRiTarh" Xau©-" z<MaaSaa otaraYa<aMa( )
Ta}a Pa[YaaTaa GaC^iNTa b]ø b]øivdae JaNaa" )) 24 ))

agnir jyotir ahaƒ uklaƒ
aŠ-ms uttaryaŠam
tatra prayt gacchanti
brahma brahma-vido janƒ
agniƒ — vuur; jyotiƒ — licht; ahaƒ — dag; uklaƒ — de veertien dagen
van de wassende maan; a˜-msƒ — de zes maanden; uttara-ayanam
— wanneer de zon door het noorden reist; tatra — daar; praytƒ — zij
die heengaan; gacchanti — gaan; brahma — naar het Absolute; brahmavidaƒ — die het Absolute kennen; janƒ — personen.
Zij die het Allerhoogste Brahman kennen, bereiken dat Allerhoogste door deze wereld te verlaten tijdens de invloed van de vuurgod,
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in het licht, op een gunstig moment van de dag, tijdens de veertien
dagen van de wassende maan en tijdens de zes maanden wanneer
de zon door het noorden trekt.

Commentaar: Wanneer er gesproken wordt over vuur, licht, dag en de
veertien dagen van de wassende maan, dan moeten we begrijpen dat deze
allemaal geregeerd worden door verschillende halfgoden, die regelingen
treffen voor de doortocht van de ziel. Op het moment van de dood draagt
de geest de ziel naar een nieuw leven. Als men zijn lichaam op het hierboven aangegeven tijdstip verlaat, ofwel bij toeval ofwel volgens een regeling, dan kan men de onpersoonlijke brahmajyoti bereiken. Mystici die
gevorderd zijn in yoga kunnen de tijd en plaats waarop ze het lichaam verlaten zelf bepalen. Anderen hebben hierover geen controle; wanneer ze
bij toeval op een gunstig moment heengaan, zullen ze niet terugkeren naar
de cyclus van geboorte en dood, maar anders bestaat er alle kans dat ze
moeten terugkomen. Voor de zuivere, KŠa-bewuste toegewijde bestaat
het gevaar dat hij zal moeten terugkomen echter niet, of hij zijn lichaam nu
op een gunstig of een ongunstig moment, per toeval of volgens regeling
verlaat.

tekst 25
DaUMaae rai}aSTaQaa k*-Z<a" z<MaaSaa di+a<aaYaNaMa( )
Ta}a caNd]MaSa& JYaaeiTaYaaeRGaq Pa[aPYa iNavTaRTae )) 25 ))

dh™mo rtris tath kŠaƒ
aŠ-ms dakiŠyanam
tatra cndramasaˆ jyotir
yog… prpya nivartate
dh™maƒ — rook; rtriƒ — nacht; tath — ook; kŠaƒ — de veertien
dagen van de afnemende maan; a˜-msƒ — de zes maanden; dakiŠaayanam — wanneer de zon door het zuiden reist; tatra — daar; cndramasam — de maanplaneet; jyotiƒ — het licht; yog… — de mysticus; prpya
— bereikend; nivartate — komt terug.
De mysticus die deze wereld verlaat tijdens de rook, de nacht, de
veertien dagen van de afnemende maan of tijdens de zes maanden
wanneer de zon door het zuiden trekt, bereikt de maanplaneet,
maar komt weer terug.

Commentaar: In het derde canto van het ®r…mad-Bhgavatam legt Kapila Muni uit dat degenen op aarde die bedreven zijn in resultaatgerichte
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activiteiten en het brengen van offers, op het moment van de dood de
maan bereiken. Deze verheven zielen leven (naar menselijke maatstaven)
zo’n 10.000 jaar op de maan en genieten daar van het leven door somarasa te drinken. Uiteindelijk keren ze terug naar de aarde. Dit betekent dat
er op de maan hogere soorten levende wezens bestaan, hoewel die door
de grove zintuigen niet kunnen worden waargenomen.

tekst 26
Xau©-k*-Z<ae GaTaq ùeTae JaGaTa" XaaìTae MaTae )
Wk-Yaa YaaTYaNaav*itaMaNYaYaavTaRTae PauNa" )) 26 ))

ukla-kŠe gat… hy ete
jagataƒ vate mate
ekay yty anvttim
anyayvartate punaƒ
ukla — licht; kŠe — en duisternis; gat… — manieren van heengaan; hi
— zeker; ete — deze twee; jagataƒ — van de materiële wereld; vate —
van de veda’s; mate — naar de mening; ekay — door één; yti — gaat;
anvttim — naar geen terugkeer; anyay — door de andere; vartate
— komt terug; punaƒ — opnieuw.
Volgens de veda’s zijn er twee manieren waarop men deze wereld
kan verlaten: een in het licht en een in de duisternis. Wie heengaat
in het licht, komt niet terug, maar wie heengaat in duisternis, zal
terugkomen.

Commentaar: šcrya Baladeva Vidybh™aŠa citeert in zijn commentaar
een passage uit de Chndogya Upaniad (5.10.3-5) waarin dezelfde beschrijving van heengaan en terugkomen wordt gegeven. Zij die zich al
sinds onheuglijke tijden bezighouden met resultaatgerichte activiteiten en
filosofisch speculeren komen en gaan voortdurend. Zij bereiken niet de
uiteindelijke verlossing, omdat ze zich niet aan KŠa overgeven.

tekst 27
NaETae Sa*Taq PaaQaR JaaNaNYaaeGaq MauùiTa k-êNa )
TaSMaaTSaveRzu k-ale/zu YaaeGaYau¢-ae >avaJauRNa )) 27 ))
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naite st… prtha jnan
yog… muhyati kacana
tasmt sarveu kleu
yoga-yukto bhavrjuna
na — nooit; ete — deze twee; st… — verschillende paden; prtha — o
zoon van Pth; jnan — zelfs als hij weet; yog… — de toegewijde van de
Heer; muhyati — is verward; kacana — elke; tasmt — daarom; sarveu
kleu — altijd; yoga-yuktaƒ — verbonden in KŠa-bewustzijn; bhava —
wees; arjuna — o Arjuna.
Hoewel de toegewijden zich bewust zijn van deze twee paden, o
Arjuna, raken ze nooit verward. Wees daarom altijd standvastig in
devotie.

Commentaar: KŠa raadt Arjuna hier aan om zich niet in verwarring te
laten brengen door de verschillende paden die de ziel kan begaan wanneer ze de materiële wereld verlaat. Een toegewijde van de Allerhoogste
Heer moet zich er niet druk over maken of hij heengaat door een regeling
of door toeval. Een toegewijde moet verankerd zijn in KŠa-bewustzijn
en Hare KŠa chanten. Hij moet beseffen dat hij moeilijkheden kan verwachten als hij zich bezighoudt met welke van deze twee paden dan ook.
Men kan het best altijd verdiept zijn in KŠa-bewustzijn door KŠa altijd
te dienen; dat zal het pad naar het spirituele koninkrijk veilig, zeker en
direct maken.
In dit vers is vooral het woord ‘yoga-yukta’ belangrijk. Wie vastberaden is in yoga, is tijdens al zijn activiteiten voortdurend bezig in KŠa-bewustzijn. ®r…la R™pa Gosvm… raadt daarom het volgende aan: ansaktasya
viayn yathrham upayuñjataƒ — men zou niet gehecht moeten zijn
aan materiële aangelegenheden en zou alles KŠa-bewust moeten doen.
Door deze methode, die yukta-vairgya genoemd wordt, bereikt men
perfectie. Een toegewijde raakt daarom niet verontrust door deze beschrijvingen, omdat hij weet dat zijn doorgang naar de allerhoogste woning is
gewaarborgd door zijn devotionele dienst.

tekst 28
vedezu Yajezu TaPa"Sau cEv
daNaezu YaTPau<Yaf-l&/ Pa[idíMa( )
ATYaeiTa TaTSavRiMad& ividTva
YaaeGaq Par& SQaaNaMauPaEiTa caÛMa( )) 28 ))
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vedeu yajñeu tapaƒsu caiva
dneu yat puŠya-phalaˆ pradi˜am
atyeti tat sarvam idaˆ viditv
yog… paraˆ sthnam upaiti cdyam
vedeu — in het bestuderen van de veda’s; yajñeu — in het brengen van
yajña’s, offers; tapaƒsu — in het ondergaan van verschillende soorten
van ascese; ca — ook; eva — zeker; dneu — in geven van schenkingen;
yat — dat wat; puŠya-phalam — resultaat van vrome activiteit; pradi˜am
— aangegeven; atyeti — overtreft; tat sarvam — al die; idam — dit; viditv — wetend; yog… — de toegewijde; param — allerhoogste; sthnam
— verblijfplaats; upaiti — bereikt; ca — ook; dyam — oorspronkelijke.
Wie het pad van devotionele dienst kiest, behoudt de resultaten verkregen door het bestuderen van de veda’s, het brengen van offers,
het beoefenen van ascese, het doen van schenkingen of het verrichten van filosofische en resultaatgerichte activiteiten. Door eenvoudig devotionele dienst te verrichten krijgt hij al deze resultaten
en bereikt hij uiteindelijk de allerhoogste eeuwige verblijfplaats.

Commentaar: Dit vers is de samenvatting van hoofdstuk zeven en acht,
die vooral over KŠa-bewustzijn en devotionele dienst gaan. De veda’s
moeten onder begeleiding van een spiritueel leraar worden bestudeerd,
en terwijl men onder zijn toezicht leeft, moet men veel ascese beoefenen.
Een brahmacr… hoort als een dienaar in het huis van een spiritueel leraar
te leven en moet van deur tot deur gaan om aalmoezen te bedelen en deze
naar de spiritueel leraar brengen. Hij eet alleen wanneer de meester hem
dat opdraagt, en mocht de meester vergeten de leerling voor de maaltijd
te roepen, dan vast de leerling die dag. Dit zijn enkele vedische principes
van brahmacarya. Nadat de leerling de veda’s voor een bepaalde tijd —
in ieder geval van zijn vijfde tot zijn twintigste jaar — onder begeleiding
van de meester heeft bestudeerd, kan men verwachten dat hij een man
met een perfect karakter wordt.
De studie van de veda’s is niet bedoeld als vrijetijdsbesteding voor
fauteuilfilosofen, maar voor karaktervorming. Na zijn opleiding mag de
brahmacr… trouwen en het leven van een getrouwd persoon leiden. Als
getrouwd persoon moet hij veel offers brengen, zodat hij meer en meer
verlicht kan worden. Ook moet hij schenkingen doen, daarbij rekening
houdend met het land, de tijd en de kandidaat en onderscheid makend
tussen vrijgevigheid in goedheid, hartstocht en onwetendheid, zoals in de
Bhagavad-g…t beschreven wordt. Later, wanneer hij zich teruggetrokken
heeft uit het gezinsleven en hij de orde van vnaprastha heeft aanvaard,
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ondergaat hij strenge ascese door in de bossen te leven, zich te kleden met
boomschors, zich niet te scheren enz.
Door de vier orden te doorlopen, namelijk brahmacarya, het leven als
getrouwd persoon, vnaprastha en uiteindelijk sannysa, bereikt men de
perfectie van zijn leven. Sommigen worden naar de hemelse koninkrijken
bevorderd en anderen, die verder gevorderd zijn, bereiken bevrijding en
gaan naar de spirituele hemel; ze gaan dan óf naar de onpersoonlijke
brahma-jyoti óf naar de VaikuŠ˜ha-planeten óf naar KŠaloka. Dit is het
pad dat door de vedische literatuur uiteengezet wordt. Maar de schoonheid
van het KŠa-bewustzijn is dat iemand in een keer voorbij kan gaan aan
alle rituelen van de verschillende orden binnen het leven door devotionele
dienst te verrichten.  
De woorden ‘idaˆ viditv’ geven aan dat men moet proberen om de
instructies die KŠa in dit achtste en in het zevende hoofdstuk van de
Bhagavad-g…t geeft, te begrijpen. Men moet niet proberen deze hoofdstukken te begrijpen met behulp van academische geleerdheid of mentale
speculatie, maar door ze te horen in het gezelschap van toegewijden. De
hoofdstukken zeven tot en met twaalf zijn de essentie van de Bhagavad-
g…t. De eerste zes en de laatste zes hoofdstukken zijn als een beschutting
voor de middelste zes hoofdstukken, die in het bijzonder door de Heer
worden beschermd. Wanneer iemand het geluk heeft de Bhagavad-g…t
— en dan vooral de middelste zes hoofdstukken — te leren begrijpen in
het gezelschap van toegewijden, dan wordt zijn leven onmiddellijk glorieus en wordt het verheven boven alle ascese, offers, schenkingen, speculaties enz., want eenvoudig door KŠa-bewustzijn kan men alle resultaten
van deze activiteiten krijgen.
Wie enigszins geloof hecht aan de Bhagavad-g…t, moet deze van een
toegewijde vernemen, omdat in het begin van het vierde hoofdstuk duidelijk gezegd wordt dat de Bhagavad-g…t alleen door toegewijden begrepen
kan worden; niemand anders kan de boodschap van de Bhagavad-g…t
volmaakt begrijpen. Men moet de Bhagavad-g…t daarom van een toegewijde van KŠa vernemen en niet van iemand die speculeert. Dat is een
teken van geloof. Iemand begint de Bhagavad-g…t pas werkelijk te bestuderen en te begrijpen wanneer hij naar een toegewijde zoekt en het
geluk heeft in zijn gezelschap te komen. Door vooruitgang te maken in de
omgang met die toegewijde, komt hij tot het niveau van devotionele dienst,
en deze dienst verdrijft alle twijfels die iemand heeft over KŠa, God, en
de activiteiten, gedaante, vermaak, naam en andere kenmerken van KŠa.
Nadat alle twijfels volkomen zijn weggenomen, raakt iemand niet meer
afgeleid van zijn studie. Hij beleeft dan plezier aan het bestuderen van de
Bhagavad-g…t en bereikt het niveau waarop hij altijd KŠa-bewust is. In
het gevorderde stadium raakt hij volledig vervuld van liefde voor KŠa.
Dit allerhoogste niveau van perfectie van het leven stelt de toegewijde in
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staat om overgebracht te worden naar de woning van KŠa in de spirituele hemel, Goloka Vdvana, waar de toegewijde eeuwig geluk bereikt.

Zo eindigen de commentaren van ®r… ®r…mad A.C. Bhaktivedanta Swami
Prabhupda bij het achtste hoofdstuk van ®r…mad Bhagavad-g…t, getiteld ‘Het
bereiken van de Allerhoogste’.

9
De meest
vertrouwelijke kennis

tekst 1
é[q>aGavaNauvac
wd& Tau Tae GauùTaMa& Pa[v+YaaMYaNaSaUYave )
jaNa& ivjaNaSaihTa& YaJjaTva Maae+YaSae_Xauu>aaTa( )) 1 ))

r…-bhagavn uvca
idaˆ tu te guhyatamaˆ
pravakymy anas™yave
jñnaˆ vijñna-sahitaˆ
yaj jñtv mokyase ’ubht
r…-bhagavn uvca — de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei; idam
— deze; tu — maar; te — aan jou; guhya-tamam — de meest vertrouwelijke; pravakymi — Ik zal spreken; anas™yave — aan hen die niet afgunstig zijn; jñnam — kennis; vijñna — gerealiseerde kennis; sahitam
— met; yat — die; jñtv — kennend; mokyase — je zult bevrijd worden;
aubht — van dit ellendige materiële bestaan.
De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: Beste Arjuna, omdat je
nooit afgunstig op Me bent, zal Ik je dit inzicht geven en je deze
meest vertrouwelijke kennis uitleggen; door dit begrip zul je worden bevrijd van de ellende van het materiële bestaan.

Commentaar: Naarmate een toegewijde meer en meer over de Allerhoogste Heer hoort, raakt hij verlicht. Deze methode van horen wordt
aangeraden in het ®r…mad-Bhgavatam: ‘De boodschappen van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods hebben vele vermogens en deze vermogens
kunnen gerealiseerd worden wanneer onderwerpen die verband houden
met de Allerhoogste Heer, worden besproken onder toegewijden.’ Dit kan
echter niet bereikt worden door met theoretiserende filosofen of academische geleerden om te gaan, omdat het gerealiseerde kennis is.

448 / Bhagavad-gŸTĀ zoals ze is
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Toegewijden houden zich voortdurend bezig met dienst aan de Allerhoogste Heer. De Heer begrijpt de mentaliteit en oprechtheid van een
individueel levend wezen dat bezig is met KŠa-bewustzijn en geeft het
de intelligentie om in het gezelschap van toegewijden de wetenschap van
KŠa te begrijpen. Gesprekken over KŠa hebben grote kracht en wanneer een fortuinlijk persoon zulk gezelschap heeft en de kennis in zich
probeert op te nemen, zal hij zeker spirituele vooruitgang maken. Om
Arjuna aan te moedigen zich meer en meer te verheffen in de zeer krachtige dienst aan Hem, beschrijft Heer KŠa in dit negende hoofdstuk onderwerpen die vertrouwelijker zijn dan alle andere die Hij eerder heeft
onthuld.
Het begin van de Bhagavad-g…t, het eerste hoofdstuk, is min of meer
een inleiding tot de rest van het boek. De spirituele kennis die in het
tweede en derde hoofdstuk beschreven wordt, wordt vertrouwelijk genoemd. De onderwerpen die in het zevende en achtste hoofdstuk werden
besproken, hebben in het bijzonder betrekking op devotionele dienst en
omdat ze tot verlichting leiden in het KŠa-bewustzijn, worden ze als nog
vertrouwelijker beschouwd. Maar de onderwerpen die in het negende
hoofdstuk besproken worden, gaan over onvermengde, zuivere devotie;
daarom wordt dit hoofdstuk ‘De meest vertrouwelijke kennis’ genoemd.
Wie gegrond is in de meest vertrouwelijke kennis over KŠa, is van
nature transcendentaal; daarom ervaart hij geen materiële ellende, ook al
bevindt hij zich in de materiële wereld. In de Bhakti-rasmta-sindhu
wordt gezegd dat wie zich in de geconditioneerde toestand van het materiële bestaan bevindt met een oprecht verlangen om de Allerhoogste Heer
met liefde te dienen, toch als bevrijd moet worden gezien. In het tiende
hoofdstuk van de Bhagavad-g…t zullen we ook zien dat iedereen die zo
bezig is, een bevrijd persoon is.
Deze eerste tekst van het negende hoofdstuk heeft een specifieke betekenis. De woorden ‘idaˆ jñnam’ (‘deze kennis’) verwijzen naar zuivere
devotionele dienst, die uit negen verschillende activiteiten bestaat: horen,
chanten, zich herinneren, dienen, vereren, bidden, gehoorzamen, het onderhouden van vriendschap en volledige overgave. Door deze negen onderdelen van devotionele dienst te beoefenen, wordt iemand verheven
tot spiritueel bewustzijn, KŠa-bewustzijn. Wanneer iemands hart op die
manier vrij is geraakt van materiële onzuiverheden, kan hij de wetenschap
van KŠa begrijpen. Het besef dat het levend wezen niet materieel is, is
op zichzelf niet genoeg; het mag dan het begin van spirituele bewustwording zijn, maar men moet het verschil inzien tussen de activiteiten van het
lichaam en de spirituele activiteiten van iemand die begrijpt dat hij het
lichaam niet is.
In het zevende hoofdstuk hebben we het immense vermogen van
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Zijn verschillende energieën, de
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lagere en de hogere naturen en deze hele materiële wereld al besproken.
In hoofdstuk negen zal de roem van de Heer worden beschreven.
In dit vers is het sanskrietwoord ‘anas™yave’ zeer belangrijk. In het
algemeen zijn commentatoren, zelfs al zijn ze uiterst geleerd, allemaal
afgunstig op KŠa, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Zelfs de meest
erudiete geleerden schrijven uiterst onzorgvuldig over de Bhagavad-g…t.
Omdat ze afgunstig zijn op de Heer, zijn hun commentaren waardeloos.
Alleen de commentaren door de toegewijden van de Heer zijn bonafide;
wie afgunstig is kan de Bhagavad-g…t niet uitleggen en kan geen perfecte kennis over KŠa geven. Wie het karakter van KŠa bekritiseert
zonder Hem te kennen, is een dwaas. Zulke commentaren moeten dus
zeer zorgvuldig worden vermeden. Voor iemand die begrijpt dat KŠa
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is, de zuivere en transcendentale
Persoonlijkheid, zullen deze hoofdstukken bijzonder gunstig zijn.

tekst 2
raJaivÛa raJaGauù& Paiv}aiMadMautaMaMa( )
Pa[TYa+aavGaMa& DaMYa| SauSau%& k-TauRMaVYaYaMa( )) 2 ))

rja-vidy rja-guhyaˆ
pavitram idam uttamam
pratyakvagamaˆ dharmyaˆ
su-sukhaˆ kartum avyayam
rja-vidy — de koning van alle onderricht; rja-guhyam — de koning
van vertrouwelijke kennis; pavitram — de zuiverste; idam — deze; ut
tamam — transcendentaal; pratyaka — door rechtstreekse ervaring;
avagamam — begrepen; dharmyam — het grondbeginsel van religie;
su-sukham — heel gelukkig; kartum — uitvoeren; avyayam — onvergankelijk.
Deze kennis is de koning van alle onderricht, het geheimste van alle
geheimen. Ze is de zuiverste kennis en omdat ze door bewustwording rechtstreeks inzicht geeft in het zelf, is ze de vervolmaking
van religie. Ze is onvergankelijk en wordt met plezier beoefend.

Commentaar: Dit hoofdstuk van de Bhagavad-g…t wordt de koning van
alle onderricht genoemd, omdat het de essentie is van alle doctrines en
filosofieën die eerder zijn uitgelegd. De belangrijkste filosofen van India
zijn Gautama, KaŠda, Kapila, Yjñavalkya, ®Šilya, Vaivnara en ten
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slotte Vysadeva, de auteur van het Vednta-s™tra. Er bestaat dus geen
gebrek aan kennis op het gebied van filosofie of transcendentale kennis.
De Heer zegt hier dat dit negende hoofdstuk de koning is van al zulke
kennis en de essentie van alle kennis die verkregen kan worden door studie
van de veda’s en verschillende filosofieën. Het is de meest vertrouwelijke
kennis, omdat vertrouwelijke of transcendentale kennis betrekking heeft
op het begrijpen van het verschil tussen de ziel en het lichaam. En de
koning of het summum van alle vertrouwelijke kennis is devotionele
dienst.
Over het algemeen krijgen mensen geen onderwijs in deze vertrouwelijke kennis, maar wordt hen externe kennis onderwezen. In het gewone
onderwijs houden mensen zich bezig met zoveel studierichtingen: politieke
wetenschappen, sociologie, natuurkunde, scheikunde, wiskunde, sterrenkunde, techniek enz. Over de hele wereld zijn er vele takken van kennis
en vele grote universiteiten, maar jammer genoeg is er geen universiteit
of onderwijsinstelling waar de wetenschap van de ziel wordt onderwezen. Toch is de ziel het belangrijkste deel van het lichaam — zonder de
aan-wezigheid van de ziel is het lichaam waardeloos. Ondanks dat leggen
mensen veel nadruk op lichamelijke levensbehoeften en geven ze niets
om de onmisbare ziel.
Vooral vanaf het tweede hoofdstuk benadrukt de Bhagavad-g…t het
belang van de ziel. Vanaf het begin zegt de Heer dat het lichaam vergankelijk is en dat de ziel onvergankelijk is (antavanta ime deh nityasyoktƒ
ar…riŠaƒ). Dat is vertrouwelijke kennis: eenvoudig weten dat de ziel van
het lichaam verschilt en dat ze van nature onveranderlijk, onvernietigbaar
en eeuwig is. Maar dit geeft geen positieve informatie over de ziel. Soms
denken mensen dat de ziel van het lichaam verschilt en dat als het lichaam
aan zijn eind komt of als men bevrijd is van het lichaam, de ziel in een
leegte verblijft en onpersoonlijk wordt. Maar die visie is onjuist. Hoe kan
de ziel, die zo actief is in dit lichaam, inactief zijn na haar bevrijding uit het
lichaam? Ze is altijd actief. Als ze eeuwig is, dan is ze eeuwig actief en haar
activiteiten in het spirituele koninkrijk vormen het meest vertrouwelijke
deel van spirituele kennis. Daarom worden deze activiteiten van de ziel
hier aangeduid als de koning van alle kennis, het meest vertrouwelijke
deel van alle kennis.
In de vedische literatuur wordt uitgelegd dat deze kennis de zuiverste vorm van alle activiteiten is. In de Padma PurŠa worden de zondige activiteiten van de mens geanalyseerd en wordt uiteengezet dat deze
het resultaat zijn van zonde op zonde. Zij die zich bezighouden met resultaatgerichte activiteiten, zijn verstrikt in verschillende vormen en stadia van karmische reacties op zonden. Bijvoorbeeld, wanneer een zaadje
van een bepaalde boom wordt geplant, ziet men niet onmiddellijk de
boom groeien, dat vergt tijd. Eerst is het een kiemplantje, daarna neemt
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het de vorm aan van een boom en vervolgens komt het tot bloei en draagt
het vruchten. En wanneer het volgroeid is, genieten personen die het zaadje
geplant hebben van de bloemen en de vruchten van de boom. Op dezelfde manier begaat men een zondige daad en net als een zaadje vergt het
tijd voordat ze vruchten draagt. Er zijn verschillende stadia. Een bepaald
individu mag dan al gestopt zijn met zijn zondige activiteit, maar hij zal het
resultaat of de vrucht van die zondige activiteit nog steeds moeten ondergaan. Er zijn zonden die nog in de vorm van zaden bestaan, en er zijn
andere die al vruchten dragen en die we ervaren als ellende en pijn.
In de achtentwintigste tekst van het zevende hoofdstuk is uitgelegd
dat een persoon in devotionele dienst aan de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods, KŠa, betrokken raakt wanneer hij alle karmische reacties op zijn
zonden volledig beëindigd heeft en alleen vrome activiteiten verricht en
bevrijd is van de dualiteit van de materiële wereld. Met andere woorden,
zij die werkelijk devotionele dienst aan de Allerhoogste Heer verrichten,
zijn al bevrijd van alle karma. Deze uitspraak wordt in de Padma PurŠa
bevestigd:
aprrabdha-phalaˆ ppaˆ
k™˜aˆ b…jaˆ phalonmukham
krameŠaiva pral…yeta
viŠu-bhakti-rattmanm
Voor hen die devotionele dienst aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods
verrichten, zullen alle karmische reacties op zonden geleidelijk aan verdwijnen, of die nu vruchten dragen, opgeslagen liggen of in zaadvorm aanwezig zijn. De zuiverende kracht van devotionele dienst is daarom heel sterk
en ze wordt pavitram uttamam genoemd, de zuiverste. Uttama betekent
‘transcendentaal’. Tamas duidt op de materiële wereld of op duisternis en
uttama duidt op dat wat verheven is boven materiële activiteiten. Devotionele activiteiten moeten nooit worden gezien als materieel, hoewel het
soms lijkt alsof toegewijden op dezelfde manier bezig zijn als wereldse
mensen. Wie vertrouwd is met devotionele dienst en de juiste visie heeft,
weet dat de activiteiten van een toegewijde geen materiële activiteiten zijn.
Ze zijn allemaal spiritueel en devotioneel en vrij van de onzuiverheden
van de materiële hoedanigheden.
Er wordt gezegd dat devotionele dienst zo’n volmaakte bezigheid
is, dat de resultaten ervan direct waarneembaar zijn. Dit directe resultaat
wordt daadwerkelijk waargenomen en zelf hebben we de ervaring dat
iedereen die de heilige namen van KŠa chant (Hare KŠa, Hare KŠa,
KŠa KŠa, Hare Hare/ Hare Rma, Hare Rma, Rma Rma, Hare Hare)
een transcendentaal geluk ervaart na enige tijd zonder overtredingen gechant te hebben en dat iedereen zo heel snel gezuiverd raakt van materiële onzuiverheden. Dit wordt daadwerkelijk waargenomen. En als iemand
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niet alleen bezig is met horen, maar bovendien ook de boodschap van
devotionele dienst probeert te verspreiden of als hij de missionaire activiteiten van het KŠa-bewustzijn ondersteunt, dan voelt hij geleidelijk aan
dat hij spirituele vooruitgang maakt. Deze vooruitgang in iemands spirituele leven is niet afhankelijk van welke vorm van voorafgaand onderwijs
of voorafgaande kwalificatie dan ook. De methode zelf is zo zuiver, dat
iemand zuiver wordt door deze eenvoudig toe te passen.
In het Vednta-s™tra (3.2.26) wordt ditzelfde in de volgende woorden
beschreven: praka ca karmaŠy abhyst. ‘Devotionele dienst is zo
krachtig, dat men ongetwijfeld verlicht wordt door eenvoudig het proces
van devotionele dienst te beoefenen.’ Een praktisch voorbeeld hiervan
is het vorige leven van Nrada Muni, die in dat leven de zoon van een
werkster was. Hij had geen opleiding en was evenmin geboren in een
voorname familie. Maar toen zijn moeder bezig was met het dienen van
grote toegewijden, raakte Nrada daar ook bij betrokken en soms, als zijn
moeder er niet was, diende hij hen zelf. Nrada zegt zelf:
ucchi˜a-lepn anumodito dvijaiƒ
sakt sma bhuñje tad-apsta-kilbiaƒ
evaˆ pravttasya viuddha-cetasas
tad-dharma evtma-ruciƒ prajyate
In dit vers uit het ®r…mad-Bhgavatam (1.5.25) beschrijft Nrada zijn vorige
leven aan Vysadeva, zijn discipel. Hij zegt dat hij veel direct contact had
met deze gezuiverde toegewijden, toen hij als jongen bezig was hen te
dienen tijdens de vier maanden van hun verblijf. Soms lieten deze wijzen
overblijfselen van voedsel op hun borden achter en de jongen, die hun
borden waste, wilde van deze restanten proeven. Hij vroeg de toegewijden daarom om hun toestemming en toen ze hem die gaven, at Nrada
van deze overblijfselen en als gevolg daarvan werd hij bevrijd van alle
karmische reacties op zijn zonden. Hij ging door met het eten van de
overblijfselen en werd geleidelijk aan net zo zuiver van hart als de wijzen.
De grote toegewijden beleefden veel plezier aan en hadden veel smaak
voor ononderbroken devotionele dienst aan de Heer door te horen en te
chanten en Nrada ontwikkelde geleidelijk aan dezelfde smaak. Nrada
zegt verder:
tatrnvahaˆ kŠa-kathƒ pragyatm
anugraheŠŠavaˆ manoharƒ
tƒ raddhay me ’nupadaˆ viŠvataƒ
priyaravasy a‰ga mambhavad ruciƒ
Door zijn omgang met de wijzen kreeg Nrada smaak voor het horen over
en het chanten van de roem van de Heer en ontwikkelde hij een groot
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verlangen naar devotionele dienst. Daarom wordt er in het Vednta-s™tra
gezegd: praka ca karmaŠy abhyst — wanneer iemand eenvoudig
devotionele dienst verricht, zal alles vanzelf aan hem geopenbaard worden en zal hij werkelijk inzicht krijgen. Dit wordt pratyaka genoemd,
‘rechtstreeks waargenomen’.
Het woord ‘dharmyam’ betekent ‘het pad van religie’. Nrada was
eigenlijk maar de zoon van een werkster. Hij was niet in de gelegenheid
om naar school te gaan. Hij hielp eenvoudigweg zijn moeder en gelukkig
diende zijn moeder de toegewijden. Het kind Nrada kreeg deze gelegenheid ook en bereikte eenvoudig door hun gezelschap het hoogste doel
van religie.
Zoals in het ®r…mad-Bhgavatam gesteld wordt, is devotionele dienst
het hoogste doel van alle religie (sa vai puˆsˆ paro dharmo yato bhaktir adhokaje). Over het algemeen weten religieuze mensen niet dat het bereiken van devotionele dienst de hoogste perfectie van religie is. Zoals we
al eerder hebben besproken met betrekking tot de laatste tekst van hoofdstuk acht (vedeu yajñeu tapaƒsu caiva), is voor zelfrealisatie normaal
gezien vedische kennis vereist. Maar Nrada bereikte de hoogste resultaten van het bestuderen van de veda’s, hoewel hij nooit naar de school
van een spiritueel leraar was geweest en geen opleiding in vedische principes had gehad. Dit proces is zo krachtig dat iemand zelfs zonder de
gebruikelijke religieuze handelingen tot de hoogste perfectie verheven
kan worden. Hoe is dat mogelijk? Dit wordt in de vedische literatuur uitgelegd: cryavn puruo veda. Wie zich in het gezelschap van grote
crya’s bevindt, kan vertrouwd raken met alle kennis die nodig is voor
zelfrealisatie, zelfs al is hij ongeschoold en heeft hij nooit de veda’s bestudeerd.
Devotionele dienst verrichten is heel plezierig (su-sukham). Waarom?
Devotionele dienst bestaat uit ravaŠaˆ k…rtanaˆ viŠoƒ en zo kan iedereen eenvoudig luisteren naar het bezingen van de roem van de Heer of
filosofische lezingen bijwonen over transcendentale kennis, die door geautoriseerde crya’s gegeven worden. Men kan leren door er eenvoudig
bij te gaan zitten. Daarnaast kan men de overblijfselen eten van het aangename en smakelijke voedsel dat aan God geofferd is. In alle omstandigheden is devotionele dienst plezierig.
Men kan devotionele dienst zelfs in de meest armzalige toestand verrichten. De Heer zegt: patraˆ pupaˆ phalaˆ toyam — Hij is bereid om
alles te aanvaarden wat de toegewijde Hem aanbiedt, het maakt niet uit
wat. Zelfs een blad, een bloem, een stukje fruit of een beetje water, allemaal verkrijgbaar in elk deel van de wereld, kunnen door iedereen
geofferd worden, ongeacht iemands sociale positie, en de Heer zal het
aanvaarden als het met liefde geofferd wordt. Hiervan bestaan tal van
historische voorbeelden. Grote wijzen als Sanat-kumra werden grote

454 / Bhagavad-gŸTĀ zoals ze is
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toegewijden door eenvoudig de tulas…-blaadjes te proeven die aan de
lotusvoeten van de Heer waren geofferd. Devotionele dienst is dus heel
plezierig en kan verricht worden in een vrolijke stemming. God aanvaardt
alleen de liefde waarmee dingen aan Hem worden geofferd.
In dit vers wordt gezegd dat devotionele dienst eeuwig is. Dat is
het tegenovergestelde van wat de myvd…-filosofen beweren. Hoewel
myvd…’s zich soms toeleggen op zogenaamde devotionele dienst, is
het hun bedoeling om met hun devotionele dienst door te gaan zolang
ze nog niet bevrijd zijn, maar wanneer ze ten slotte bevrijd zijn, zullen
ze ‘één worden met God’. Zulke tijdelijke, opportunistische devotionele
dienst wordt niet aanvaard als zuivere devotionele dienst. Werkelijke
devotionele dienst gaat zelfs door ná bevrijding. Wanneer de toegewijde
de spirituele planeet in het koninkrijk van God bereikt, zal hij daar ook de
Allerhoogste Heer dienen. Hij probeert niet één te worden met de Allerhoogste Heer.
Zoals nog duidelijk zal worden uit de Bhagavad-g…t begint werkelijke devotionele dienst ná bevrijding. Devotionele dienst begint nadat
men bevrijd is (samaƒ sarveu bh™teu mad-bhaktiˆ labhate parm),
wanneer men zich op het niveau van Brahman bevindt (brahma-bh™ta).
Niemand kan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods begrijpen door afzonderlijk karma-yoga, jñna-yoga en a˜‰ga-yoga of welke andere yoga
dan ook te beoefenen. Door deze yogamethoden kan iemand een beetje
vooruitgang maken in de richting van bhakti-yoga, maar zonder tot het
niveau van devotionele dienst te komen kan niemand de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods begrijpen. In het ®r…mad-Bhgavatam wordt ook
bevestigd dat men de wetenschap van KŠa of de wetenschap van God
kan begrijpen wanneer men gezuiverd raakt door devotionele dienst, in
het bijzonder door het ®r…mad-Bhgavatam en de Bhagavad-g…t van zelfgerealiseerde zielen te horen. Evaˆ prasanna-manaso bhagavad-bhakti
yogataƒ. Wanneer het hart gezuiverd is van alle onzin, kan men begrijpen
wat God is. Op die manier is het proces van devotionele dienst of KŠabewustzijn de koning van alle onderricht en de koning van alle vertrouwelijke kennis. Het is de zuiverste vorm van religie en het kan met plezier en
zonder moeite verricht worden. Daarom moet men zich erop toeleggen.

tekst 3
Aé[ÕDaaNaa" Pauåza DaMaRSYaaSYa ParNTaPa )
APa[aPYa Maa& iNavTaRNTae Ma*TYauSa&SaarvTMaRiNa )) 3 ))

araddadhnƒ puru
dharmasysya parantapa
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aprpya mˆ nivartante
mtyu-saˆsra-vartmani
araddadhnƒ — zij die geen geloof hebben; puruƒ — zulke personen; dharmasya — in het religieuze proces; asya — dit; parantapa — o
doder van de vijand; aprpya — zonder te verwerven; mm — Mij; ni
vartante — terugkomen; mtyu — van de dood; saˆsra — in het materiële bestaan; vartmani — op het pad.
Zij die geen geloof hebben in deze devotionele dienst kunnen Me
niet bereiken, o overwinnaar van de vijand, en keren daarom terug
naar het pad van geboorte en dood in deze materiële wereld.

Commentaar: Degenen zonder geloof kunnen dit proces van devotionele dienst niet succesvol beoefenen; dat is de betekenis van dit vers.
Geloof ontstaat door omgang met toegewijden. Ook al hebben onfortuinlijke mensen al het bewijsmateriaal uit de vedische literatuur van grote
persoonlijkheden gehoord, dan nog hebben ze geen geloof in God. Ze
zijn weifelachtig en kunnen niet standvastig blijven in devotionele dienst
aan de Heer. Geloof is daarom een zeer belangrijke factor om vooruitgang
te maken in KŠa-bewustzijn.
Volgens het Caitanya-caritmta is geloof de vaste overtuiging dat
men alle perfectie kan bereiken door eenvoudig de Allerhoogste Heer, ®r…
KŠa, te dienen. Dat wordt waar geloof genoemd. Het ®r…mad-Bhgavatam (4.31.14) legt uit dat
yath taror m™la-niecanena
tpyanti tat-skandha-bhujopakhƒ
prŠopahrc ca yathendriyŠˆ
tathaiva sarvrhaŠam acyutejy
‘Door water te geven aan de wortel van een boom, stelt men de takken,
twijgen en bladeren tevreden, en door de maag van voedsel te voorzien
stelt men alle zintuigen tevreden. Op dezelfde manier kan iemand door
transcendentale dienst aan de Allerhoogste vanzelf alle halfgoden en alle
andere levende wezens tevredenstellen.’ Men moet daarom na het lezen
van de Bhagavad-g…t prompt tot haar conclusie komen: alle andere bezigheden opgeven en zich toeleggen op de dienst aan de Allerhoogste
Heer, KŠa, de Persoonlijkheid Gods. Wanneer iemand overtuigd is van
deze levensfilosofie, dan is dat geloof.
Het ontwikkelen van dat geloof is het proces van KŠa-bewustzijn.
Er bestaan drie categorieën van KŠa-bewuste personen. Zij die geen ge-
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loof hebben, horen bij de derde categorie. Ook al zijn ze officieel met
devotionele dienst bezig, ze kunnen het hoogste niveau van perfectie niet
bereiken. Hoogstwaarschijnlijk zullen ze na enige tijd een misstap begaan.
Ze kunnen met devotionele dienst beginnen, maar omdat hun overtuiging
en geloof niet volledig zijn, is het voor hen zeer moeilijk om door te gaan in
KŠa-bewustzijn. Tijdens het uitvoeren van onze missionaire activiteiten
hebben we ervaren dat sommige mensen naar voren komen en zich met
een verborgen motivatie op het KŠa-bewustzijn toeleggen. Maar zodra
ze er economisch gezien een beetje goed voor staan, geven ze het proces
op en gaan ze zich weer bezighouden met hun vroegere activiteiten. Alleen door geloof kan men vooruitgang maken in KŠa-bewustzijn.
Wie goed bekend is met de literatuur over devotionele dienst en het
niveau van vast geloof bereikt heeft, wordt tot de eerste categorie van het
KŠa-bewustzijn gerekend wat betreft de ontwikkeling van geloof. En
in de tweede categorie bevinden zich degenen die niet zo ver gevorderd
zijn in hun begrip van de literatuur over devotionele dienst, maar die van
nature een vast geloof hebben dat kŠa-bhakti of dienst aan KŠa het
beste pad is en er daarom in goed vertrouwen mee begonnen zijn. Zij
staan hoger dan personen uit de derde categorie, die geen perfecte kennis
hebben van de heilige teksten en evenmin een vast geloof hebben, maar
die door goed gezelschap en uit eenvoud proberen te volgen.
Een derdeklastoegewijde kan terugvallen, maar iemand die tot de
tweede categorie behoort, valt niet terug, en voor de eersteklastoegewijde
is het uitgesloten dat hij terugvalt. Iemand in de eerste categorie zal zeker
vooruitgang maken en uiteindelijk het resultaat bereiken. Hoewel iemand
in de derde categorie van KŠa-bewuste personen gelooft dat devotionele
dienst aan KŠa iets goeds is, heeft hij door studie van heilige teksten,
zoals het ®r…mad-Bhgavatam en de Bhagavad-g…t, toch niet voldoende
kennis over KŠa ontwikkeld. Soms zijn deze derdeklastoegewijden enigszins geneigd tot karma-yoga of jñna-yoga en soms zijn ze verward, maar
zodra de onzuiverheden van karma-yoga of jñna-yoga vernietigd zijn,
horen ze bij de tweede of eerste categorie van KŠa-bewuste personen.
Geloof in KŠa wordt ook in het ®r…mad-Bhgavatam beschreven
en wordt in drie niveaus onderverdeeld. Eersteklas-, tweedeklas- en derdeklasgehechtheid worden ook in het ®r…mad-Bhgavatam beschreven,
namelijk in het elfde canto. Zij die geen geloof hebben, zelfs nadat ze over
KŠa en de voortreffelijkheid van devotionele dienst gehoord heb-ben,
en die denken dat het allemaal maar loftuitingen zijn, vinden het pad heel
moeilijk, zelfs wanneer ze zogenaamd met devotionele dienst bezig zijn.
Voor hen bestaat er heel weinig hoop op het bereiken van perfectie. Geloof is dus zeer belangrijk in devotionele dienst.
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tekst 4
MaYaa TaTaiMad& Sav| JaGadVYa¢-MaUiTaRNaa )
MaTSQaaiNa SavR>aUTaaiNa Na cah& TaeZvviSQaTa" )) 4 ))

may tatam idaˆ sarvaˆ
jagad avyakta-m™rtin
mat-sthni sarva-bh™tni
na chaˆ tev avasthitaƒ
may — door Mij; tatam — doordrongen; idam — dit; sarvam — alles;
jagat — kosmische manifestatie; avyakta-m™rtin — door de ongemanifesteerde vorm; mat-sthni — in Mij; sarva-bh™tni — alle levende
wezens; na — niet; ca — ook; aham — Ik; teu — in hen; avasthitaƒ —
bevind me.
In Mijn ongemanifesteerde vorm doordring Ik dit hele universum.
Alle wezens bevinden zich in Mij, maar Ik ben niet in hen.

Commentaar: De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods kan niet worden
waargenomen met de grofstoffelijke zintuigen. In de Bhakti-rasmtasindhu 1.2.234 wordt gezegd:
ataƒ r…-kŠa-nmdi
na bhaved grhyam indriyaiƒ
sevonmukhe hi jihvdau
svayam eva sphuraty adaƒ
De naam, gedaante, roem, het vermaak enz. van Heer KŠa kunnen niet begrepen worden met behulp van de materiële zintuigen. Hij wordt alleen
geopenbaard aan iemand die onder de juiste begeleiding zuivere devotionele dienst verricht. In de Brahma-saˆhit (5.38) staat: premñjana-cchurita-bhakti-vilocanena santaƒ sadaiva hdayeu vilokayanti — men kan
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Govinda, altijd binnen en buiten
zichzelf zien als men een transcendentale liefdevolle houding tegenover
Hem ontwikkelt. Voor de gewone mensen is Hij dus onzichtbaar.
In dit vers wordt gezegd dat, hoewel Hij alomtegenwoordig is, men
zich Hem niet met behulp van de materiële zintuigen kan voorstellen. Dit
wordt hier aangeduid met het woord ‘avyakta-m™rtin’. Maar hoewel we
Hem niet kunnen zien, rust alles in Hem. Zoals we al in het zevende hoofdstuk besproken hebben, is de hele materiële kosmos enkel een combinatie van Zijn twee verschillende energieën, namelijk de hogere, spirituele
energie en de lagere, materiële energie. Net zoals de zonneschijn over het
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hele universum is verspreid, zo is de energie van de Heer over de hele
schepping verspreid en rust alles in die energie.
Toch moet men uit het feit dat Hij overal verspreid is niet concluderen
dat Hij Zijn persoonlijk bestaan verloren heeft. Om een dergelijk argument
te weerleggen, zegt de Heer: ‘Ik ben overal en alles is in Mij, maar niettemin hou Ik Mij afzijdig.’ Een koning staat bijvoorbeeld aan het hoofd
van een regering, die niet meer is dan een uiting van zijn energie; de
verschillende ministeries zijn niets anders dan de energieën van de koning
en ieder ministerie berust op de macht van de koning. Toch kan niemand
verwachten dat de koning persoonlijk aanwezig is in ieder afzonderlijk
ministerie. Dit is een globaal voorbeeld, maar op een soortgelijke manier
rusten alle verschijnselen die we zien en alles wat bestaat, zowel in de
materiële als in de spirituele wereld, op de energie van de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods. De schepping vindt plaats door de verspreiding van
Zijn verschillende energieën, en zoals in de Bhagavad-g…t wordt gezegd:
vi˜abhyham idaˆ ktsnam — Hij is overal aanwezig door Zijn persoonlijke expansie, de Superziel, en door de verspreiding van Zijn verschillende energieën.

tekst 5
Na c MaTSQaaiNa >aUTaaiNa PaXYa Mae YaaeGaMaEìrMa( )
>aUTa>a*à c >aUTaSQaae MaMaaTMaa >aUTa>aavNa" )) 5 ))

na ca mat-sthni bh™tni
paya me yogam aivaram
bh™ta-bhn na ca bh™ta-stho
mamtm bh™ta-bhvanaƒ
na — nooit; ca — ook; mat-sthni — bevindt zich in Mij; bh™tni — de
hele schepping; paya — aanschouw; me — Mijn; yogam aivaram —
onvoorstelbare mystieke vermogen; bh™ta-bht — de instandhouder van
alle levende wezens; na — nooit; ca — ook; bh™ta-sthaƒ — in de kosmische manifestatie; mama — Mijn; tm — Zelf; bh™ta-bhvanaƒ — de
bron van alle wezens.
En toch bevindt alles wat geschapen is zich niet in Mij. Aanschouw
Mijn mystieke volheid! Hoewel Ik de instandhouder ben van alle
levende wezens en hoewel Ik overal aanwezig ben, maak Ik geen
deel uit van deze kosmische manifestatie, omdat Mijn eigen Zelf de
bron is van de schepping.

Commentaar: De Heer zegt dat alles op Hem rust (mat-sthni sarvabh™tni). Dit moet niet verkeerd begrepen worden. De Heer zorgt niet
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rechtstreeks voor de voorzieningen en de instandhouding van de materiële wereld. Soms zien we een illustratie van Atlas met een wereldbol op
zijn schouders en hij ziet er heel moe uit terwijl hij de grote planeet aarde
torst. Een dergelijk beeld moeten we niet voor ogen hebben wanneer we
aan KŠa denken als de instandhouder van het universum. KŠa zegt
dat hoewel alles op Hem rust, Hij Zich afzijdig houdt van alles. De planetaire stelsels zweven in de ruimte en deze ruimte is de energie van de
Allerhoogste Heer. Maar Hij is verschillend van de ruimte. Hij bevindt Zich
in een andere situatie. Daarom zegt de Heer: ‘Hoewel ze zich binnen Mijn
onvoorstelbare energie bevinden, hou Ik Mij, als de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, afzijdig van hen.’ Dat is de onvoorstelbare volheid van
de Heer.
In de Nirukti, een vedisch woordenboek staat: yujyate ’nena durgha˜eu kryeu: ‘De Allerhoogste Heer houdt Zich bezig met onvoorstelbaar wonderbaarlijke activiteiten, waarbij Hij Zijn energie tentoonspreidt.’
Hij, de Persoonlijkheid Gods, bezit oneindig veel verschillende krachtige
energieën en Zijn wil zelf maakt iets al een vaststaand feit. Op die manier
moet de Persoonlijkheid Gods begrepen worden. Wij mogen dan misschien het idee hebben om iets te gaan doen, maar er zijn zoveel obstakels,
en soms is het niet mogelijk om datgene te doen wat we zelf willen. Maar
wanneer KŠa iets wil doen, dan wordt alles enkel door Zijn wil op zo’n
volmaakte manier uitgevoerd, dat niemand zich er een voorstelling van
kan maken hoe het gedaan wordt. De Heer legt dit uit: hoewel Hij voor de
materiële wereld degene is die in alles voorziet en die er de instandhouder
van is, staat Hij niet in contact met de materiële wereld. Eenvoudig door
Zijn allerhoogste wil wordt alles geschapen, wordt in alles voorzien, wordt
alles instandgehouden en wordt alles vernietigd. Er bestaat geen verschil
tussen Zijn geest en Hemzelf (zoals er wel een verschil bestaat tussen
onszelf en onze huidige materiële geest), want Hij is volledig spiritueel.
Tegelijkertijd is de Heer in alles aanwezig, maar de gemiddelde mens
kan niet begrijpen hoe Hij ook persoonlijk aanwezig is. Hij is verschillend
van de materiële wereld en toch rust alles op Hem. Dit wordt hier uitgelegd als yogam aivaram, het mystieke vermogen van de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods.

tekst 6
YaQaak-aXaiSQaTaae iNaTYa& vaYau" SavR}aGaae MahaNa( )
TaQaa SavaRi<a >aUTaaiNa MaTSQaaNaqTYauPaDaarYa )) 6 ))

yathka-sthito nityaˆ
vyuƒ sarvatra-go mahn
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tath sarvŠi bh™tni
mat-sthn…ty upadhraya
yath — net zoals; ka-sthitaƒ — zich in het luchtruim bevindend; nityam — altijd; vyuƒ — de wind; sarvatra-gaƒ — overal waaiend; mahn
— grote; tath — op dezelfde manier; sarvŠi bh™tn  — alle geschapen
wezens; mat-sthni — zich in Mij bevindend; iti — zo; upadhraya —
probeer te begrijpen.
Probeer te begrijpen dat, zoals de machtige wind, die overal waait,
zich altijd in het luchtruim bevindt, alle geschapen wezens zich op
dezelfde manier in Mij bevinden.

Commentaar: Voor de meeste mensen is het nagenoeg onvoorstelbaar
hoe de immense schepping in KŠa rust. Maar de Heer geeft ons een
voorbeeld dat ons kan helpen het te begrijpen. De ruimte is het grootste
verschijnsel dat we ons kunnen voorstellen en in die ruimte is de wind
of de lucht, het grootste verschijnsel in de kosmos. Het bewegen van de
lucht beïnvloedt de beweging van alles. Maar hoewel de wind gigantisch
is, bevindt hij zich toch binnen de ruimte en niet erbuiten. Op dezelfde
manier bestaan alle verschijnselen in het universum door de allerhoogste
wil van God en zijn ze allemaal ondergeschikt aan die allerhoogste wil.
Zoals wij meestal zeggen: geen grasspriet beweegt buiten de wil van de
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods om. Alles beweegt zich dus door Zijn
wil: door Zijn wil wordt alles geschapen, wordt alles instandgehouden en
wordt alles vernietigd. Maar tegelijkertijd houdt Hij Zich afzijdig van alles;
net zoals de ruimte altijd losstaat van de activiteiten van de wind.
In de upaniads wordt het volgende gesteld: yad-bh… vtaƒ pavate — ‘De wind waait uit angst voor de Allerhoogste Heer’ (Taittir…ya
Upaniad 2.8.1). En de Bhad-raŠyaka Upaniad (3.8.9) stelt het volgende: etasya v akarasya prasane grgi s™rya-candramasau vidhtau
ti˜hata etasya v akarasya prasane grgi dyv-pthivyau vidhtau
ti˜hataƒ — ‘Onder het allerhoogste gezag, onder de supervisie van de
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, bewegen de maan, de zon en de andere grote planeten.’ Ook staat in de Brahma-saˆhit (5.52):
yac-cakur ea savit sakala-grahŠˆ
rj samasta-sura-m™rtir aea-tejƒ
yasyjñay bhramati sambhta-kla-cakro
govindam di-puruaˆ tam ahaˆ bhajmi
Dit is een beschrijving van de beweging van de zon. De zon wordt beschouwd als één van de ogen van de Allerhoogste Heer en heeft een

9.7

De meest vertrouwelijke kennis

/ 461

geweldig vermogen om hitte en licht te verspreiden. Toch beweegt de zon
zich in haar voorgeschreven baan volgens de wil en onder het gezag van
Govinda. In de vedische literatuur vinden we dus bewijzen voor het feit
dat de materiële wereld, die ons heel wonderbaarlijk en groots voorkomt,
volledig onder het bestuur van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods
staat. Dit zal in latere verzen van dit hoofdstuk verder worden uitgelegd.

tekst 7
SavR>aUTaaiNa k-aENTaeYa Pa[k*-iTa& YaaiNTa MaaiMak-aMa( )
k-LPa+aYae PauNaSTaaiNa k-LPaadaE ivSa*JaaMYahMa( )) 7 ))

sarva-bh™tni kaunteya
praktiˆ ynti mmikm
kalpa-kaye punas tni
kalpdau visjmy aham
sarva-bh™tni — alle geschapen wezens; kaunteya — o zoon van Kunt…;
praktim — natuur; ynti — gaan binnen; mmikm — Mijn; kalpa-kaye
— aan het einde van het kalpa; punaƒ — opnieuw; tni — al die; kalpadau — aan het begin van het kalpa; visjmi — schep; aham — Ik.
O zoon van Kunt…, aan het einde van een kalpa gaan alle materiële
manifestaties binnen in Mijn natuur en aan het begin van een volgend kalpa schep Ik ze door Mijn almacht opnieuw.

Commentaar: De schepping, instandhouding en vernietiging van deze
materiële kosmos zijn volledig afhankelijk van de allerhoogste wil van de
Persoonlijkheid Gods. ‘Aan het einde van een kalpa’ betekent op het
moment van de dood van Brahm. Brahm leeft honderd jaar en één van
zijn dagen staat gelijk aan 4.300.000.000 van onze aardse jaren. Zijn nacht
duurt even lang. Zijn maand bestaat uit dertig van zulke dagen en nachten
en zijn jaar bestaat uit twaalf maanden. Wanneer Brahm na honderd van
zulke jaren sterft, vindt de verwoesting of vernietiging plaats; dit betekent
dat de energie die door de Allerhoogste Heer gemanifesteerd was, weer in
Hemzelf wordt opgenomen. Wanneer het opnieuw nodig is de kosmos te
laten ontstaan, dan wordt dit door Zijn wil gedaan. Bahu sym: ‘Hoewel
Ik één ben, zal Ik vele worden.’ Dit is een vedisch aforisme (Chndogya
Upaniad 6.2.3). Hij expandeert Zichzelf in de materiële energie en daardoor ontstaat de hele materiële kosmos opnieuw.
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9.8

tekst 8
Pa[k*-iTa& SvaMaví>Ya ivSa*JaaiMa PauNa" PauNa" )
>aUTaGa]aMaiMaMa& k*-TòMavXa& Pa[k*-TaevRXaaTa( )) 8 ))

praktiˆ svm ava˜abhya
visjmi punaƒ punaƒ
bh™ta-grmam imaˆ ktsnam
avaaˆ prakter vat
praktim — de materiële natuur; svm — van Mijn eigen Zelf; ava˜abhya
— binnengaand; visjmi — Ik schep; punaƒ punaƒ — steeds opnieuw;
bh™ta-grmam — al de kosmische manifestaties; imam — deze; ktsnam
— in totaal; avaam — vanzelf; prakteƒ — van Mijn natuur; vat — onder dwang.
De hele kosmos staat onder Mijn toezicht. Door Mijn wil wordt hij
vanzelf keer op keer gemanifesteerd en door Mijn wil wordt hij
aan het einde vernietigd.

Commentaar: De materiële wereld is de manifestatie van de lagere energie van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Dit is al vaker uitgelegd.
Op het moment van de schepping wordt de materiële energie losgelaten als het mahat-tattva, waar de Heer als Zijn eerste purua-incarnatie,
Mah-ViŠu, in binnengaat. Hij ligt in de Oceaan van Oorzaken en ademt
ontelbare universa uit en in ieder afzonderlijk universum gaat de Heer
opnieuw binnen als Garbhodaka-y… ViŠu. Alle universa worden op die
manier geschapen. Vervolgens verschijnt Hij als K…rodaka-y… ViŠu en
die ViŠu gaat binnen in alles — zelfs in het nietige atoom. Het feit dat Hij
in alles binnengaat, wordt in dit vers uitgelegd.
De levende wezens worden vervolgens in deze materiële natuur gebracht en door hun vroegere daden nemen ze verschillende posities in.
Op die manier beginnen de activiteiten van de materiële wereld. De verschillende levenssoorten worden tegelijk met het universum geschapen
en beginnen daarna onmiddellijk met hun activiteiten. Het is niet zo dat ze
geleidelijk aan zijn geëvolueerd. Mensen, dieren, vogels — ze worden allemaal gelijktijdig geschapen, omdat de verlangens die het levend wezen
had op het moment van de laatste vernietiging, weer tot uiting worden
gebracht. Met het woord ‘avaam’ wordt hier duidelijk aangegeven dat de
levende wezens niets te maken hebben met dit proces. De levenstoestand
in het vorige leven in een vorige schepping komt gewoon weer tot uiting
en dit gebeurt allemaal eenvoudig door de wil van de Heer. Dat is het
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onvoorstelbare vermogen van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. En
nadat de Heer de verschillende levenssoorten geschapen heeft, is Hij niet
meer bij hen betrokken. De schepping vindt plaats om tegemoet te komen
aan de neigingen van de verschillende levende wezens en daarom raakt
de Heer er niet in verwikkeld.

tekst 9
Na c Maa& TaaiNa k-MaaRi<a iNabDNaiNTa DaNaÅYa )
odaSaqNavdaSaqNaMaSa¢&- Taezu k-MaRSau )) 9 ))

na ca mˆ tni karmŠi
nibadhnanti dhanañjaya
uds…na-vad s…nam
asaktaˆ teu karmasu
na — nooit; ca — ook; mm — Mij; tni — al die; karmŠi — activiteiten; nibadhnanti — binden; dhanañjaya — o overwinnaar van rijkdom;
uds…na-vat — als neutraal; s…nam — bevindend; asaktam — zonder
aantrekking; teu — voor die; karmasu — activiteiten.
O Dhanañjaya, Ik raak door al deze activiteiten niet gebonden.
Ik ben altijd onthecht van al deze materiële activiteiten en blijf
neutraal.

Commentaar: Men moet hierdoor niet denken dat de Persoonlijkheid
Gods geen bezigheden heeft. In Zijn spirituele wereld is Hij altijd actief. In
de Brahma-saˆhit (5.6) wordt gezegd: tmrmasya tasysti prakty
na samgamaƒ — ‘Hij is altijd verwikkeld in Zijn eeuwige, gelukzalige,
spirituele activiteiten, maar Hij heeft niets te maken met de activiteiten
van de materiële wereld.’ Materiële activiteiten worden door Zijn verschillende vermogens uitgevoerd. De Heer staat altijd neutraal tegenover de
materiële activiteiten binnen de schepping. In dit vers wordt naar deze
neutraliteit verwezen met het woord ‘uds…na-vat’. Hoewel Hij ieder miniem detail van de materiële activiteiten bestuurt, blijft Hij neutraal.
Ter verduidelijking kan hier het voorbeeld van de rechter op zijn zetel
worden aangehaald. Op zijn bevel gebeuren zoveel dingen: de een wordt
opgehangen, de ander gevangengezet, iemand anders krijgt een grote
som geld toegewezen, maar toch blijft de rechter neutraal. Hij heeft niets
te maken met alle winst en verlies. Op dezelfde manier is de Heer altijd
neutraal, hoewel Zijn invloed zich uitstrekt tot elke sfeer van activiteit.
In het Vednta-s™tra (2.1.34) wordt gesteld: vaiamya-nairghŠye na
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— Hij is niet onderhevig aan de dualiteiten van de materiële wereld; Hij
is boven deze dualiteiten verheven. Hij is evenmin gehecht aan de schepping en de vernietiging van de materiële wereld. De levende wezens nemen hun verschillende vormen aan in de verschillende levenssoorten in
overeenstemming met hun vroegere daden en de Heer komt niet tussenbeide.

tekst 10
MaYaaDYa+ae<a Pa[k*-iTa" SaUYaTae SacracrMa( )
heTauNaaNaeNa k-aENTaeYa JaGaiÜPairvTaRTae )) 10 ))

maydhyakeŠa praktiƒ
s™yate sa-carcaram
hetunnena kaunteya
jagad viparivartate
may — door Mij; adhyakeŠa — onder supervisie; praktiƒ — materiële
natuur; s™yate — manifesteert; sa — allebei; cara-acaram — de bewegende en de niet-bewegende; hetun — om de reden; anena — deze;
kaunteya — o zoon van Kunt…; jagat — de kosmische manifestatie; vipari
vartate — werkt.
O zoon van Kunt…, deze materiële natuur, die één van Mijn energieën is, werkt onder Mijn leiding en brengt alle bewegende en
niet-bewegende wezens voort. Onder haar bestuur wordt deze manifestatie steeds weer opnieuw geschapen en vernietigd.

Commentaar: Hier wordt duidelijk gezegd dat de Allerhoogste Heer de
allerhoogste bestuurder blijft, hoewel Hij Zich afzijdig houdt van alle activiteiten van de materiële wereld. De Allerhoogste Heer is de allerhoogste
wil en de achtergrond van deze materiële kosmos, maar het management
wordt door de materiële natuur uitgevoerd. KŠa verklaart in de Bhagavad-g…t dat Hij de vader is van alle levende wezens in de verschillende
vormen en soorten. De vader brengt het zaad in de schoot van de moeder
voor een kind en de Allerhoogste Heer injecteert enkel door Zijn blik alle
levende wezens in de baarmoeder van de materiële natuur, die daarna
overeenkomstig hun laatste activiteiten en de verlangens die ze hadden,
tevoorschijn komen in verschillende vormen en soorten.
Hoewel al deze levende wezens door de blik van de Allerhoogste
Heer geboren worden, aanvaarden ze hun verschillende lichamen overeenkomstig hun vroegere daden en verlangens. De Heer is dus niet rechtstreeks verbonden met deze materiële schepping. Hij laat eenvoudig Zijn
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blik over de materiële natuur gaan. Op die manier wordt de materiële natuur geactiveerd en wordt alles onmiddellijk geschapen. Omdat de Allerhoogste Heer Zijn blik over de materiële natuur laat gaan, is er ongetwijfeld
sprake van activiteit van Zijn kant, maar Hij heeft niet rechtstreeks iets te
maken met het tevoorschijn komen van de materiële wereld.
Om dit te verduidelijken wordt in de smti het volgende voorbeeld
gegeven: wanneer iemand een geurige bloem voor zich heeft, wordt de
geur door het reukvermogen van die persoon waargenomen, maar toch
blijven het ruiken en de bloem los van elkaar staan. Tussen de materiële
wereld en de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods bestaat een soortgelijke
relatie; in feite heeft Hij niets te maken met de materiële wereld, maar Hij
schept door middel van Zijn blik en alles gebeurt onder Zijn leiding. Om
het samen te vatten: zonder de supervisie van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods kan de materiële natuur niets doen. Toch is de Allerhoogste
Persoonlijkheid onthecht van alle materiële activiteiten.

tekst 11
AvJaaNaiNTa Maa& MaU!a MaaNauzq& TaNauMaaié[TaMa( )
Par& >aavMaJaaNaNTaae MaMa >aUTaMaheìrMa( )) 11 ))

avajnanti mˆ m™h
mnu…ˆ tanum ritam
paraˆ bhvam ajnanto
mama bh™ta-mahevaram
avajnanti — bespotten; mm — Mij; m™hƒ — dwaze mensen; mnu…m — in een menselijke gedaante; tanum — een lichaam; ritam —
aannemend; param — transcendentale; bhvam — aard; ajnantaƒ —
niet kennend; mama — Mijn; bh™ta — van alles wat bestaat; mah…varam — de allerhoogste bezitter.
Dwazen bespotten Me wanneer Ik neerdaal in een menselijke gedaante. Ze kennen Mijn transcendentale aard niet als de Allerhoogste Heer van al wat bestaat.

Commentaar: Uit de verklaringen van de voorgaande verzen in dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods geen
gewoon mens is, ook al verschijnt Hij als een menselijk wezen. De Persoonlijkheid Gods, die de schepping, instandhouding en de vernietiging
van de complete kosmos bestuurt, kan geen menselijk wezen zijn. Toch
zijn er veel dwaze personen die KŠa alleen maar als een machtige man
beschouwen en meer niet. In werkelijkheid is Hij de oorspronkelijke Al-
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lerhoogste Persoonlijkheid en dit wordt in de Brahma-saˆhit bevestigd
(…varaƒ paramaƒ kŠaƒ); Hij is de Allerhoogste Heer.
Er zijn vele …vara’s, bestuurders, en de een is groter dan de ander. In
het gewone management in de materiële wereld zien we dat boven een
ambtenaar of een manager een staatssecretaris staat, en boven hem een
minister, en boven hem een minister-president. Ze zijn allemaal bestuurders, maar de een wordt bestuurd door de ander. In de Brahma-saˆhit
wordt gezegd dat KŠa de allerhoogste bestuurder is. Zowel in de materiële als in de spirituele wereld zijn er ongetwijfeld vele bestuurders, maar
KŠa is de allerhoogste bestuurder (…varaƒ paramaƒ kŠaƒ) en Zijn
lichaam is sac-cid-nanda, niet-materieel.
Materiële lichamen kunnen de wonderlijke activiteiten die in voorgaande verzen beschreven zijn, niet uitvoeren. Het lichaam van Heer
KŠa is eeuwig, gelukzalig en vol kennis. Hoewel Hij geen gewoon mens
is, bespotten dwazen Hem en beschouwen ze Hem als een gewoon mens.
Zijn lichaam wordt hier met mnu…m aangeduid, omdat Hij Zich net als
een mens gedraagt, als een vriend van Arjuna en als een politicus, die bij
de Slag van Kuruketra betrokken is. In veel opzichten gedraagt Hij Zich
net als een gewoon mens, maar in werkelijkheid is Zijn lichaam sac-cidnanda-vigraha — eeuwig en vol gelukzaligheid en absolute kennis. Dit
wordt bevestigd in de vedische literatuur: sac-cid-nanda-r™pya kŠya — ‘Ik breng mijn eerbetuigingen aan de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods, KŠa, die de eeuwige gedaante van gelukzaligheid en kennis is.’
(Gopla-tpan… Upaniad, P™rva 1) In de vedische literatuur zijn ook nog
andere beschrijvingen te vinden. Tam ekaˆ govindam: ‘Jij bent Govinda,
de vreugde van de zintuigen en de koeien.’ Sac-cid-nanda-vigraham:
‘En Je gedaante is transcendentaal, vol kennis, gelukzaligheid en eeuwigheid.’ (Gopla-tpan… Upaniad, P™rva 35)
Ondanks de transcendentale eigenschappen van het lichaam van
Heer KŠa, met zijn volledige gelukzaligheid en kennis, zijn er zoveel zogenaamde geleerden en commentatoren op de Bhagavad-g…t, die KŠa
bespotten door Hem een gewone man te noemen. Zo’n geleerde mag dan
door zijn goede daden in het verleden als een buitengewoon man geboren zijn, maar een dergelijk concept van ®r… KŠa geeft blijk van armzalige kennis. Daarom wordt zo iemand een m™ha genoemd, omdat alleen
dwaze personen KŠa als een gewoon menselijk wezen beschouwen.
Deze dwazen hebben geen kennis van de vertrouwelijke activiteiten van
de Allerhoogste Heer en Zijn verschillende energieën en beschouwen
Hem daarom als een gewoon menselijk wezen. Ze weten niet dat het
lichaam van KŠa het symbool van volledige kennis en gelukzaligheid is,
dat Hij de eigenaar is van alles wat bestaat en dat Hij iedereen bevrijding
kan toekennen. Omdat ze niet weten dat KŠa zoveel transcendentale
eigenschappen heeft, bespotten ze Hem.
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Ze weten evenmin dat de verschijning van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods in de materiële wereld een manifestatie van Zijn interne energie
is. Hij is de meester van de materiële energie. Zoals al op verscheidene
plaatsen is uitgelegd, verklaart Hij dat de materiële energie, hoe machtig
ze ook is, zich onder Zijn macht bevindt (mama my duratyay), en al
wie zich aan Hem overgeeft, kan aan de invloed van de materiële energie
ontkomen. Als een ziel die zich aan KŠa heeft overgegeven kan ontkomen aan de invloed van de materiële energie, hoe kan de Allerhoogste
Heer, die de schepping, instandhouding en vernietiging van de hele kosmische natuur bestuurt, dan een materieel lichaam als wij hebben? Een
dergelijke opvatting van KŠa is duidelijk volslagen dwaas. Dwaze personen kunnen niet begrijpen dat de Persoonlijkheid Gods, KŠa, die net
als een gewoon mens verschijnt, de bestuurder van zowel alle atomen als
van de kosmische gedaante kan zijn. Zowel het grootste als het kleinste
gaat hun bevattingsvermogen te boven en ze kunnen zich dus niet voorstellen dat een vorm als die van een menselijk wezen gelijktijdig het
oneindige en het minieme kan besturen. In werkelijkheid is het zo dat
hoewel Hij het eindige en het oneindige bestuurt, Hij losstaat van al wat
gemanifesteerd is. In verband met Zijn yogam aivaram, Zijn onvoorstelbare transcendentale energie, is duidelijk gezegd dat Hij gelijktijdig het
eindige en het oneindige kan besturen en dat Hij van beide afzijdig kan
blijven. Hoewel de dwazen zich niet kunnen voorstellen hoe KŠa, die
als een menselijk wezen verschijnt, het eindige en het oneindige kan
besturen, aanvaarden de zuivere toegewijden dit zonder meer, omdat ze
weten dat KŠa de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is. Ze geven zich
daarom volledig aan Hem over en leggen zich toe op KŠa-bewustzijn,
op de devotionele dienst aan de Heer.
Er bestaan veel meningsverschillen tussen de impersonalisten en de
personalisten over het verschijnen van de Heer als een menselijk wezen.
Maar als we de Bhagavad-g…t en het ®r…mad-Bhgavatam — de gezaghebbende teksten voor het begrijpen van de wetenschap van KŠa —
raadplegen, dan kunnen we inzien dat KŠa de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is. Hij is geen gewone man, ook al verscheen Hij op aarde als
een gewoon mens. In het eerste hoofdstuk van het eerste canto van het
®r…mad-Bhgavatam zeggen de wijzen onder leiding van ®aunaka het volgende wanneer ze vragen naar de activiteiten van KŠa:
ktavn kila karmŠi
saha rmeŠa keavaƒ
ati-martyni bhagavn
g™haƒ kapa˜a-mŠuaƒ
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‘Heer ®r… KŠa, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, speelde samen met
Balarma als een menselijk wezen en op die manier vermomd, verrichtte
Hij vele bovenmenselijke daden.’ (Bhg. 1.1.20)
De verschijning van de Heer als mens verwart de dwazen. Geen enkel menselijk wezen had de wonderbaarlijke activiteiten kunnen uitvoeren die KŠa uitvoerde toen Hij op deze aarde aanwezig was. Toen KŠa
voor Vasudeva en Devak…, Zijn vader en moeder, verscheen, verscheen Hij
met vier armen, maar na hun gebeden veranderde Hij Zich in een gewoon
kind. Het Bhgavatam (10.3.46) zegt: babh™va prktaƒ iuƒ — Hij
werd net als een gewoon kind, een gewoon menselijk wezen. Hier wordt
opnieuw aangegeven dat het verschijnen van de Heer als een gewoon
menselijk wezen een van de kenmerken van Zijn transcendentale lichaam
is. In het elfde hoofdstuk van de Bhagavad-g…t wordt ook beschreven
dat Arjuna bad om de gedaante van KŠa met vier armen te zien (tenaiva r™peŠa catur-bhujena). Nadat Hij deze gedaante onthuld had, nam
KŠa op verzoek van Arjuna weer Zijn oorspronkelijke, menselijke gedaante aan (mnuaˆ r™pam). Deze verschillende kenmerken van de Allerhoogste Heer zijn zeker niet de kenmerken van een gewoon menselijk
wezen.
Sommige van degenen die KŠa bespotten en die aangetast zijn door
de filosofie van de myvd…’s, citeren het volgende vers uit het ®r…madBhgavatam (3.29.21) om te bewijzen dat KŠa maar een gewone man
is: ahaˆ sarveu bh™teu bh™ttmvasthitaƒ sad — ‘De Allerhoogste is
aanwezig in ieder levend wezen.’ Voor een goed begrip van dit bepaalde
vers is het beter als we ons tot vaiŠava-crya’s als J…va Gosvm… en
Vivantha Cakravart… µhkura wenden, in plaats van de interpretatie te
volgen van personen zonder autoriteit die KŠa bespotten. In zijn commentaar op dit vers zegt J…va Gosvm… dat KŠa Zich in Zijn volledige expansie als Paramtm, de Superziel, in de bewegende en niet-bewegende
wezens bevindt; iedere beginnende toegewijde, die zijn aandacht alleen
op de arc-m™rti richt, de vorm van de Allerhoogste Heer in de tempel,
maar die andere levende wezens niet respecteert, vereert de gedaante van
de Heer in de tempel vergeefs.
Er zijn drie soorten toegewijden van de Heer en de beginneling bevindt zich op het laagste niveau. De beginnende toegewijde besteedt meer
aandacht aan de Beeldgedaante in de tempel dan aan de andere toegewijden. Vivantha Cakravart… µhkura waarschuwt ervoor dat deze mentaliteit gecorrigeerd moet worden. Omdat KŠa als Paramtm aanwezig is
in ieders hart, moet een toegewijde ieder lichaam als de belichaming of
als de tempel van de Allerhoogste Heer zien; dus net zoals iemand zijn
respect betuigt aan de tempel van de Heer, zo moet hij ook ieder lichaam,
waarin de Paramtm verblijft, op de juiste wijze respecteren. Iedereen
moet daarom op gepaste manier gerespecteerd worden en niemand mag
worden genegeerd.
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Er zijn ook veel impersonalisten die de spot drijven met de verering
in de tempel. Ze zeggen dat als God overal is, waarom moet iemand zich
dan beperken tot het vereren in de tempel? Maar als God overal is, is Hij
dan niet aanwezig in de tempel of in de Beeldgedaante? De personalist
en de impersonalist zullen tot in de eeuwigheid met elkaar blijven vechten, maar een perfect KŠa-bewuste toegewijde weet dat hoewel KŠa
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is, Hij alomtegenwoordig is, zoals
in de Brahma-saˆhit wordt bevestigd. Hoewel Goloka Vndvana Zijn
persoonlijke woning is en Hij daar altijd verblijft, is Hij overal en in alle
delen van de materiële en spirituele schepping aanwezig door Zijn verschillende energieën en door Zijn volledige expansie.

tekst 12
MaaegaaXaa Maaegak-MaaR<aae MaaegajaNaa ivceTaSa" )
ra+aSaqMaaSaurq& cEv Pa[k*-iTa& MaaeihNaq& ié[Taa" )) 12 ))

mogh mogha-karmŠo
mogha-jñn vicetasaƒ
rkas…m sur…ˆ caiva
praktiˆ mohin…ˆ ritƒ
mogha-ƒ — hun hoop verijdeld; mogha-karmŠaƒ — hun resultaatgerichte activiteiten verijdeld; mogha-jñnƒ — hun kennis waardeloos;
vicetasaƒ — verward; rkas…m — demonisch; sur…m — atheïstisch; ca
— en; eva — zeker; praktim — natuur; mohin…m — verwarrend; ritƒ —
toevlucht nemen tot.
Zij die op zo’n manier verward zijn, raken aangetrokken tot demonische en atheïstische opvattingen. In die verwarde toestand
is hun hoop op bevrijding ijdel, zijn hun resultaatgerichte activiteiten gedoemd te mislukken en is de kennis die ze verwerven
waardeloos.

Commentaar: In het zevende hoofdstuk van de Bhagavad-g…t werd
beschreven dat zulke demonische, kwaadaardige personen zich nooit aan
KŠa overgeven. Hun mentale speculaties om tot de Absolute Waarheid
te komen, leiden hen daarom tot de onjuiste conclusie dat het gewone levend wezen en KŠa één en dezelfde zijn. Door die onjuiste overtuiging
denken ze dat het lichaam van welk menselijk wezen dan ook nu alleen
bedekt is door de materiële natuur en dat zodra iemand bevrijd is van dit
materiële lichaam er geen verschil meer bestaat tussen God en hemzelf.
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Deze poging om één te worden met KŠa zal door verblinding worden
verijdeld. Zulke atheïstische en demonische cultivering van spirituele
kennis is altijd zinloos. Dat wordt met dit vers aangegeven. Voor zulke
personen wordt het cultiveren van de kennis in de vedische literatuur, zoals het Vednta-s™tra en de upaniads, altijd verhinderd.
Het is daarom een grote overtreding om KŠa, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, als een gewoon mens te beschouwen. Zij die dat wel
doen zijn beslist misleid, omdat ze de eeuwige gedaante van KŠa niet
kunnen begrijpen. De Bhad-viŠu-smti zegt duidelijk:
yo vetti bhautikaˆ dehaˆ
kŠasya paramtmanaƒ
sa sarvasmd bahi-kryaƒ
rauta-smrta-vidhnataƒ
mukhaˆ tasyvalokypi
sa-celaˆ snnam caret
‘Wie het lichaam van KŠa als materieel beschouwt, moet worden geweerd bij alle rituelen en activiteiten van de ruti en smti. En mocht men
per ongeluk zijn gezicht zien, dan moet men onmiddellijk een bad in de
Ganges nemen om zichzelf te zuiveren van besmetting.’ Mensen drijven
de spot met KŠa omdat ze afgunstig zijn op de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Het is ongetwijfeld hun lot om leven na leven geboren te worden in atheïstische en demonische levenssoorten. Hun werkelijke kennis
zal voortdurend verward blijven en geleidelijk aan zullen ze afglijden naar
de duisterste regionen van de schepping.

tekst 13
MahaTMaaNaSTau Maa& PaaQaR dEvq& Pa[k*-iTaMaaié[Taa" )
>aJaNTYaNaNYaMaNaSaae jaTva >aUTaaidMaVYaYaMa( )) 13 ))

mahtmnas tu mˆ prtha
daiv…ˆ praktim ritƒ
bhajanty ananya-manaso
jñtv bh™tdim avyayam
mah-tmnaƒ — de grote zielen; tu — maar; mm — tot Mij; prtha —
o zoon van Pth; daiv…m — goddelijke; praktim — natuur; ritƒ —
toevlucht genomen tot; bhajanti — bewijzen dienst; ananya-manasaƒ
— zonder dat de geest afdwaalt; jñtv — kennend; bh™ta — van de
schepping; dim — de oorsprong; avyayam — onuitputtelijk.
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O zoon van Pth, zij die niet misleid zijn, de grote zielen, worden
door de goddelijke natuur beschermd. Ze zijn voortdurend en
uitsluitend bezig met devotionele dienst, omdat ze Me kennen als
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, die oorspronkelijk en onuitputtelijk is.

Commentaar: In dit vers wordt een duidelijke beschrijving van de mahtm gegeven. Het eerste teken van een mahtm is dat hij zich altijd
in de goddelijke natuur bevindt; hij wordt niet bestuurd door de materiële
natuur. Hoe gaat dit in zijn werk? Dat wordt in het zevende hoofdstuk
uitgelegd: wie zich aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, ®r… KŠa,
overgeeft, raakt onmiddellijk bevrijd uit de greep van de materiële natuur.
Dat is de kwalificatie. Iemand kan uit de greep van de materiële natuur
bevrijd worden, zodra hij zijn ziel aan de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods overgeeft. Dat is een eerste beschrijving van de betekenis van mahtm. Omdat het levend wezen tot de tussenenergie behoort, zal het, zodra het uit de greep van de tussenenergie bevrijd is, onder de leiding van
de spirituele natuur komen. De leiding van de spirituele natuur wordt
daiv… prakti, de goddelijke natuur, genoemd. Wanneer iemand op die
manier — door zich over te geven aan de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods — verheven wordt, bereikt hij het niveau van een grote ziel, een
mahtm.
De mahtm laat zich niet afleiden door dingen die niets met KŠa
te maken hebben, omdat hij heel goed weet dat KŠa de oorspronkelijke
Allerhoogste Persoon is en de oorzaak van alle oorzaken. Daarover bestaat
geen twijfel. Zo’n mahtm of grote ziel ontwikkelt zich door omgang
met andere mahtm’s of zuivere toegewijden. Zuivere toegewijden voelen zich niet eens aangetrokken tot andere gedaanten van KŠa, zoals de
vierarmige Mah-ViŠu. Ze voelen zich alleen aangetrokken tot de tweearmige gedaante van KŠa. Ze voelen zich niet aangetrokken tot andere
gedaanten van KŠa en interesseren zich evenmin voor welke vorm van
halfgod of menselijk wezen dan ook. Ze mediteren enkel en alleen op
KŠa in KŠa-bewustzijn. Ze zijn altijd onwankelbaar in het dienen van
de Heer in KŠa-bewustzijn.

tekst 14
SaTaTa& k-ITaRYaNTaae Maa& YaTaNTaê d*!v]Taa" )
NaMaSYaNTaê Maa& >a¢-ya iNaTYaYau¢-a oPaaSaTae )) 14 ))

satataˆ k…rtayanto mˆ
yatanta ca dha-vratƒ
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namasyanta ca mˆ bhakty
nitya-yukt upsate
satatam — altijd; k…rtayantaƒ — chantend; mm — over Mij; yatantaƒ
— met inzet strevend; ca — ook; dha-vratƒ — met vastberadenheid; namasyantaƒ — eerbetuigingen brengend; ca — en; mm — Mij;
bhakty — met devotie; nitya-yuktƒ — voortdurend verbonden; upsate
— vereren.
Deze grote zielen vereren Me onophoudelijk met devotie door Me
altijd te verheerlijken, door zich met grote vastberadenheid in te
spannen en door voor Me neer te buigen.

Commentaar: Een mahtm kan niet worden gemaakt door een gewoon
persoon als zodanig te bestempelen. De kenmerken van een mahtm
worden in dit vers beschreven: hij is altijd bezig met het chanten van de
glorie van KŠa, de Allerhoogste Heer, de Persoonlijkheid Gods. Hij heeft
geen andere bezigheid. Hij is altijd bezig met het verheerlijken van de
Heer. Met ander woorden, hij is geen impersonalist. Wanneer er sprake is
van verheerlijking, moet men de Allerhoogste Heer verheerlijken en Zijn
heilige naam, Zijn eeuwige gedaante, Zijn transcendentale eigenschappen
en Zijn buitengewone activiteiten van vermaak prijzen. Dat zijn de dingen
die men moet verheerlijken; om die reden is een mahtm gehecht aan
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods.
In de Bhagavad-g…t wordt degene die gehecht is aan het onpersoonlijke aspect van de Allerhoogste Heer, de brahmajyoti, niet als een mahtm omschreven; hij wordt in het volgende vers op een andere manier
beschreven. De mahtm is altijd bezig met verschillende activiteiten in
devotionele dienst die in het ®r…mad-Bhgavatam beschreven worden,
namelijk horen en chanten over ViŠu en niet over een halfgod of een
menselijk wezen. Dat is devotie: ravaŠaˆ k…rtanaˆ viŠoƒ en smaraŠam, aan Hem denken. Zo’n mahtm bezit een sterke vastberadenheid
om uiteindelijk met de Allerhoogste Heer om te gaan in een van de vijf
transcendentale rasa’s. Om dat succes te bereiken, betrekt hij alle activiteiten — de mentale, lichamelijke en vocale, allemaal — in dienst aan de
Allerhoogste Heer, ®r… KŠa. Dat is compleet KŠa-bewustzijn.
In devotionele dienst zijn er enkele voorgeschreven activiteiten, zoals
vasten op bepaalde dagen, bijvoorbeeld op de elfde dag van de maan,
Ekda…, en op de verschijningsdag van de Heer. Al deze regels en bepalingen worden door de grote crya’s gegeven voor hen die er werkelijk in geïnteresseerd zijn om toegang te krijgen tot het gezelschap van
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods in de transcendentale wereld. De
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mahtm’s, de grote zielen, leven al deze regels en bepalingen strikt na en
zijn er daarom zeker van dat ze het verlangde resultaat zullen behalen.
In het tweede vers van dit hoofdstuk is beschreven dat deze devotionele dienst niet alleen gemakkelijk is, maar ook dat ze met plezier verricht
kan worden. Het is niet nodig om strenge ascese te ondergaan. Onder
leiding van een deskundig spiritueel leraar kan iemand in elke positie een
leven van devotionele dienst leiden, hetzij als een getrouwd persoon, als
een sannys… of als een brahmacr…; in elke positie en overal ter wereld
kan men deze devotionele dienst aan de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods verrichten en op die manier werkelijk een mahtm, een grote ziel
worden.

tekst 15
jaNaYajeNa caPYaNYae YaJaNTaae MaaMauPaaSaTae )
Wk-TveNa Pa*QaKTveNa bhuDaa ivìTaaeMau%Ma( )) 15 ))

jñna-yajñena cpy anye
yajanto mm upsate
ekatvena pthaktvena
bahudh vivato-mukham
jñna-yajñena — door het cultiveren van kennis; ca — ook; api — zeker; anye — anderen; yajantaƒ — offerend; mm — Mij; upsate — vereren; ekatvena — in eenheid; pthaktvena — in dualiteit; bahudh — in
verscheidenheid; vivataƒ-mukham — en in de kosmische gedaante.
Anderen, die offeren door kennis te cultiveren, vereren de Allerhoogste Heer als degene die één is en geen gelijke heeft, als degene
die verdeeld is in vele en als de kosmische gedaante.

Commentaar: Dit vers is de samenvatting van de voorgaande verzen. De
Heer zegt tegen Arjuna dat zij die zuiver KŠa-bewust zijn en niets anders
dan KŠa kennen, mahtm’s worden genoemd. Maar er zijn andere personen die zich niet helemaal in de positie van een mahtm bevinden,
maar die KŠa ook op verschillende manieren vereren. Sommigen van
hen werden al beschreven als degene in nood, degene met gebrek aan
geld, de nieuwsgierige en degene die bezig is met het cultiveren van kennis. Maar er zijn anderen die zich nog lager bevinden en die in drie categorieën worden onderverdeeld: (1) degene die zichzelf vereert als één met
de Allerhoogste Heer; (2) degene die een vorm van de Allerhoogste Heer
verzint en die aanbidt; (3) degene die de universele gedaante, de vivar™pa van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, aanvaardt en die vereert.
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Van deze drie zijn de laagsten, namelijk zij die zichzelf als de Allerhoogste Heer vereren en die zichzelf als monisten beschouwen, in de meerderheid. Zulke mensen denken dat ze de Allerhoogste Heer zijn, en met deze
mentaliteit vereren ze zichzelf. Dit is ook een soort godsverering, omdat ze
in ieder geval begrijpen dat ze niet het materiële lichaam maar in werkelijkheid een spirituele ziel zijn, althans zo’n besef is prominent. Over het
algemeen vereren de impersonalisten de Allerhoogste Heer op die manier.
De tweede categorie omvat de vereerders van de halfgoden, zij die door
hun verbeelding elke willekeurige gedaante als die van de Allerhoogste
Heer beschouwen. En de derde categorie omvat degenen die zich geen
voorstelling kunnen maken van iets wat buiten dit materiële universum
bestaat. Ze beschouwen het universum als het allerhoogste organisme of
wezen en vereren dat. Het universum is ook een vorm van de Heer.

tekst 16
Ah& §-Taurh& Yaj" SvDaahMahMaaEzDaMa( )
MaN}aae_hMahMaevaJYaMahMaiGanrh& huTaMa( )) 16 ))

ahaˆ kratur ahaˆ yajñaƒ
svadhham aham auadham
mantro ’ham aham evjyam
aham agnir ahaˆ hutam
aham — Ik; kratuƒ — vedisch ritueel; aham — Ik; yajñaƒ — smti-offer;
svadh — offerande; aham — Ik; aham — Ik; auadham — geneeskrachtig kruid; mantraƒ — transcendentale gebedsformule; aham — Ik;
aham — Ik; eva — zeker; jyam — gesmolten boter; aham — Ik; agniƒ
— vuur; aham — Ik; hutam — offergave.
Maar Ik ben het ritueel en Ik ben het offer, evenals de offergave
aan de voorouders, het geneeskrachtige kruid en de transcendentale mantra. Ik ben de boter, het vuur en de offergave.

Commentaar: Het vedische offer dat bekendstaat als Jyoti˜oma is ook
KŠa en Hij is ook het Mah-yajña dat in de smti wordt genoemd. De
offergaven aan de bewoners van Pitloka of de offers die gebracht worden
om de bewoners van Pitloka tevreden te stellen en die beschouwd worden als een soort medicijn in de vorm van geklaarde boter, is ook KŠa.
De mantra’s die hierbij gereciteerd worden zijn ook KŠa. En de vele
andere producten die van melkproducten worden gemaakt en die tijdens
de ceremonie worden geofferd, zijn ook KŠa. Het vuur is ook KŠa,
want vuur is een van de vijf materiële elementen en wordt daarom als een
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afgescheiden energie van KŠa gezien. Met andere woorden, de vedische
offers die in het karma-kŠa-gedeelte van de veda’s worden aanbevolen, zijn samen ook KŠa. Of met andere woorden, men moet begrijpen
dat zij die devotionele dienst aan KŠa verrichten, alle offers hebben uitgevoerd die in de veda’s worden aanbevolen.

tekst 17
iPaTaahMaSYa JaGaTaae MaaTaa DaaTaa iPaTaaMah" )
veÛ& Paiv}aMa( Aae&k-ar ‰k(- SaaMa YaJaurev c )) 17 ))

pitham asya jagato
mt dht pitmahaƒ
vedyaˆ pavitram oˆkra
k sma yajur eva ca
pit — vader; aham — Ik; asya — van dit; jagataƒ — universum; mt
— moeder; dht — onderhouder; pitmahaƒ — grootvader; vedyam —
wat gekend moet worden; pavitram — dat wat zuivert; oˆ-kraƒ — de
lettergreep oˆ; k — de ¬g-veda; sma — de Sma-veda; yajuƒ — de
Yajur-veda; eva — zeker; ca — en.
Ik ben de vader van dit universum, de moeder, de instandhouder
en de grootvader. Ik ben het object van kennis, de zuiveraar en de
lettergreep oˆ. Ook ben Ik de ¬g-, de Sma- en de Yajur-veda.

Commentaar: Het geheel van kosmische verschijnselen, zowel de bewegende als de niet-bewegende, wordt gemanifesteerd door verschillende
activiteiten van de energie van KŠa. In het materiële bestaan ontwikkelen we verschillende relaties met verschillende levende wezens, die niets
anders zijn dan de tussenenergie van KŠa. In de schepping van prakti doen sommigen van hen zich voor als onze vader, moeder, grootvader, schepper enz., maar eigenlijk zijn ze integrerende deeltjes van KŠa.
Op die manier zijn de levende wezens die onze vader, moeder enz. lijken
te zijn, niets anders dan KŠa.
Het woord ‘dht’ dat in dit vers voorkomt, betekent ‘schepper’. Niet
alleen zijn onze vader en moeder integrerende deeltjes van KŠa, maar de
schepper, de grootmoeder en de grootvader enz. zijn ook KŠa. In werkelijkheid is ieder levend wezen KŠa, want ze zijn allemaal integrerende
deeltjes van KŠa. Alle veda’s hebben daarom alleen KŠa als doel. Wat
we ook willen weten uit de veda’s, is een stap vooruit in het begrijpen van
KŠa. Maar dat onderwerp dat ons helpt gezuiverd te worden en veran-
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kerd te raken in onze wezenlijke positie, is in het bijzonder KŠa. Op die
manier is een nieuwsgierig levend wezen dat alle vedische principes wil
begrijpen ook een integrerend deeltje van KŠa en is zo ook KŠa.
In alle vedische mantra’s is het woord ‘oˆ’, dat praŠava wordt genoemd, een transcendentale geluidsvibratie en is ook KŠa. En omdat de
praŠava of oˆkra zeer prominent is in de hymnen van de vier veda’s
— Sma, Yajur, ¬g en Atharva — worden de veda’s ook beschouwd als
KŠa.

tekst 18
GaiTa>aRTaaR Pa[>au" Saa+aq iNavaSa" Xar<a& SauôTa( )
Pa[>av" Pa[l/Ya" SQaaNa& iNaDaaNa& bqJaMaVYaYaMa( )) 18 ))

gatir bhart prabhuƒ sk…
nivsaƒ araŠaˆ suht
prabhavaƒ pralayaƒ sthnaˆ
nidhnaˆ b…jam avyayam
gatiƒ — doel; bhart — instandhouder; prabhuƒ — Heer; sk… — getuige;
nivsaƒ — verblijfplaats; araŠam — toevlucht; su-ht — innigste vriend;
prabhavaƒ — schepping; pralayaƒ — vernietiging; sthnam — grond;
nidhnam — rustplaats; b…jam — zaad; avyayam — onvergankelijke.
Ik ben het doel, de instandhouder, de meester, de getuige, de verblijfplaats, de toevlucht en de allerbeste vriend. Ik ben de schepping en de vernietiging, de grond van alles, de rustplaats en het
eeuwige zaad.

Commentaar: Gati heeft betrekking op de bestemming die we willen
bereiken. Maar het uiteindelijke doel is KŠa, ook al weten de mensen
dat niet. Wie KŠa niet kent, is misleid en zijn zogenaamde vooruitgang
is of gedeeltelijk of iets wat op hallucinaties berust. Er zijn veel mensen
die de verschillende halfgoden tot hun doel maken en door de bepaalde
methoden van verering strikt na te leven, bereiken ze de verschillende
planeten zoals Candraloka, S™ryaloka, Indraloka, Maharloka enz. Maar al
deze loka’s of planeten zijn scheppingen van KŠa en zijn daarom tegelijkertijd zowel KŠa als niet-KŠa. Omdat zulke planeten manifestaties
zijn van de energie van KŠa, zijn ze ook KŠa, maar eigenlijk dienen
ze alleen om een stap vooruit te komen in het zich bewust worden van
KŠa.
Het benaderen van de verschillende energieën van KŠa is Hem in-
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direct benaderen. Men moet KŠa rechtstreeks benaderen, want dat bespaart tijd en energie. Bijvoorbeeld, als er een mogelijkheid bestaat om
met een lift naar de hoogste verdieping van een gebouw te gaan, waarom
zou iemand dan, tree na tree, met de trap gaan? Alles berust op de energie
van KŠa, daarom kan er zonder de bescherming van KŠa niets bestaan.
KŠa is de allerhoogste bestuurder, omdat alles Zijn eigendom is en alles
door Zijn energie bestaat. Omdat KŠa in het hart van iedereen aanwezig
is, is Hij de allerhoogste getuige. De woningen en landen waarin of de
planeten waarop we wonen zijn ook KŠa. KŠa is het uiteindelijke toevluchtsoord en daarom moet men zijn toevlucht bij KŠa zoeken, zowel
voor bescherming als voor het beëindigen van ellende. En wanneer we
bescherming nodig hebben, moeten we ons er altijd van bewust zijn dat
onze bescherming van een levenskracht moet komen. KŠa is het allerhoogste levend wezen. En omdat KŠa de bron van ons ontstaan of onze
allerhoogste vader is, kan niemand een betere vriend zijn dan KŠa, en
evenmin kan iemand het beter met ons voor hebben dan Hij. KŠa is de
oorspronkelijke bron van de schepping en de uiteindelijke rustplaats na
de vernietiging. KŠa is daarom de eeuwige oorzaak van alle oorzaken.

tekst 19
TaPaaMYahMah& vz| iNaGa*õaMYauTSa*JaaiMa c )
AMa*Ta& cEv Ma*TYauê SadSaÀahMaJauRNa )) 19 ))

tapmy aham ahaˆ varaˆ
nighŠmy utsjmi ca
amtaˆ caiva mtyu ca
sad asac cham arjuna
tapmi — geef warmte; aham — Ik; aham — Ik; varam — regen; ni
ghŠmi — weerhoud; utsjmi — laat gaan; ca — en; amtam — onsterfelijkheid; ca — en; eva — zeker; mtyuƒ — de dood; ca — en; sat — het
spirituele; asat — materie; ca — en; aham — Ik; arjuna — o Arjuna.
O Arjuna, Ik geef warmte en Ik houd de regen tegen en laat die
neerstromen. Ik ben onsterfelijkheid en ook de dood. Alles wat
spiritueel en materieel is, bevindt zich in Mij.

Commentaar: Door Zijn verschillende energieën verspreidt KŠa warmte en licht via de kracht van elektriciteit en de zon. Tijdens de zomer is het
KŠa die voorkomt dat de regen uit de lucht neervalt en daarna, tijdens
het regenseizoen, is Hij het die de regen onophoudelijk laat neerstromen.
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De energie die ons gaande houdt door onze levensduur te verlengen is
KŠa, en aan het einde komt KŠa tot ons in de vorm van de dood.
Door al deze energieën van KŠa te analyseren kan men vaststellen
dat er voor KŠa geen verschil bestaat tussen materie en het spirituele;
met andere woorden, Hij is zowel het materiële als het spirituele. Iemand
in een gevorderd stadium van KŠa-bewustzijn maakt zulk onderscheid
dan ook niet meer. In alles ziet hij alleen KŠa.
Omdat KŠa zowel het materiële als het spirituele is, is de gigantische
universele gedaante, die alle materiële verschijnselen omvat, ook KŠa
en zijn Zijn activiteiten van vermaak als de tweearmige ®ymasundara in
Vndvana, die op Zijn fluit speelt, de activiteiten van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods.

tekst 20
}aEivÛa Maa& SaaeMaPaa" PaUTaPaaPaa
YajEirîa SvGaRiTa& Pa[aQaRYaNTae )
Tae Pau<YaMaaSaaÛ SaureNd]l/aek-Ma(
AéniNTa idVYaaiNdiv dev>aaeGaaNa( )) 20 ))

trai-vidy mˆ soma-pƒ p™ta-pp
yajñair i˜v svar-gatiˆ prrthayante
te puŠyam sdya surendra-lokam
ananti divyn divi deva-bhogn
trai-vidyƒ — zij die de drie veda’s kennen; mm — Mij; soma-pƒ
— drinkers van het soma-sap; p™ta — gezuiverd; ppƒ — van zonden;
yajñaiƒ — met offers; i˜v — vererend; svaƒ-gatim — doortocht naar de
hemel; prrthayante — bidden om; te — zij; puŠyam — vrome; sdya
— bereikt; sura-indra — van Indra; lokam — de wereld; ananti — genieten; divyn — hemelse; divi — in de hemel; deva-bhogn — goddelijke genietingen.
Zij die de veda’s bestuderen en het soma-sap drinken met het
verlangen de hemelse planeten te bereiken, vereren Me indirect.
Eenmaal gezuiverd van de karmische reacties op hun zonden,
worden ze op de vrome, hemelse planeet van Indra geboren, waar
ze goddelijk zullen genieten.

Commentaar: Het woord ‘trai-vidyƒ’ verwijst naar de drie veda’s: Sma,
Yajur en ¬g. Een brhmaŠa die deze drie veda’s bestudeerd heeft, wordt
een tri-ved… genoemd. Eenieder die zeer vertrouwd is met de kennis in
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deze drie veda’s, wordt in de samenleving gerespecteerd. Jammer genoeg
zijn er veel grote geleerden die de veda’s bestuderen, maar die de uiteindelijke betekenis van een dergelijke studie niet kennen. In dit vers
verklaart KŠa Zichzelf daarom als het uiteindelijke doel van de tri-ved…’s.
Echte tri-ved…’s nemen hun toevlucht tot de lotusvoeten van KŠa en
verrichten zuivere devotionele dienst om de Heer tevreden te stellen.
Devotionele dienst begint met het chanten van de Hare KŠa-mantra
en tegelijkertijd met het proberen te begrijpen van KŠa zoals Hij werkelijk is. Jammer genoeg raken degenen die alleen formeel studenten
van de veda’s zijn, meer geïnteresseerd in het brengen van offers aan de
verschillende halfgoden zoals Indra en Candra. Door deze inspanningen
worden de aanbidders van verschillende halfgoden zeker gezuiverd van
aantasting door de lagere hoedanigheden van de natuur en worden ze
zo verheven tot de hogere planetenstelsels, de hemelse planeten die bekendstaan als Maharloka, Janoloka, Tapoloka enz. Wanneer iemand zich
eenmaal een plaats heeft verworven op die planeten, kan hij zijn zintuigen
honderdduizenden keren beter bevredigen dan op deze planeet.

tekst 21
Tae Ta& >auKTva SvGaRl/aek&- ivXaal&/
+aq<ae Pau<Yae MaTYaRl/aek&- ivXaiNTa )
Wv& }aYaqDaMaRMaNauPa[Paàa
GaTaaGaTa& k-aMak-aMaa l/>aNTae )) 21 ))

te taˆ bhuktv svarga-lokaˆ vilaˆ
k…Še puŠye martya-lokaˆ vianti
evaˆ tray…-dharmam anuprapann
gatgataˆ kma-km labhante
te — zij; tam — dat; bhuktv — genietend; svarga-lokam — hemel; vi
lam — heel veel; k…Še — uitgeput zijn; puŠye — de resultaten van hun
vrome activiteiten; martya-lokam — naar de vergankelijke aarde; vianti
— terugvallen; evam — zo; tray… — van de drie veda’s; dharmam — leerstellingen; anuprapannƒ — volgend; gata-gatam — dood en geboorte;
kma-kmƒ — verlangend naar zinnelijk genot; labhante — bereiken.
Nadat ze zo van veel hemelse zinsbevrediging genoten hebben en
de resultaten van hun vrome activiteiten hebben uitgeput, keren
ze terug naar deze planeet van stervelingen. Zij die op zoek zijn
naar zinnelijk genot door zich aan de principes van de drie veda’s
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te houden, bereiken op die manier enkel herhaaldelijk geboorte
en dood.

Commentaar: Wie tot de hogere planetenstelsels verheven wordt, geniet
een langere levensduur en betere faciliteiten voor zinsbevrediging, maar
niemand wordt toegestaan er voor altijd te blijven. Men wordt opnieuw
naar deze aarde teruggestuurd wanneer de resultaten of vruchten van zijn
vrome daden opgebruikt zijn. Wie de perfectie van kennis, zoals die in
het Vednta-s™tra wordt aangegeven (janmdy asya yataƒ), niet bereikt
heeft, zal verward zijn over het bereiken van het uiteindelijke doel van het
leven. Met andere woorden, wie niet in staat is om KŠa, de oorzaak van
alle oorzaken, te begrijpen, zal het doel van het leven niet kennen en zal
zo onderhevig zijn aan vaste regels, waardoor hij verheven wordt naar de
hogere planeten om vervolgens weer naar beneden te komen, alsof hij
in een reuzenrad zit dat soms omhoog en soms naar beneden gaat. Dit
betekent dat men in plaats van verheven te worden naar de spirituele wereld, vanwaar men nooit meer naar beneden hoeft te komen, eenvoudig
zal blijven ronddraaien in de cyclus van geboorte en dood op hogere en
lagere planeten. Men kan zich beter toeleggen op het proces van devotionele dienst om zo onmiddellijk verheven te worden naar de spirituele
wereld en daar te genieten van een eeuwig leven vol geluk en kennis en
om nooit meer terug te keren naar dit ellendige, materiële bestaan.

tekst 22
ANaNYaaiêNTaYaNTaae Maa& Yae JaNaa" PaYauRPaaSaTae
Taeza& iNaTYaai>aYau¢-aNaa& YaaeGa+aeMa& vhaMYahMa( )) 22 ))

anany cintayanto mˆ
ye janƒ paryupsate
teˆ nitybhiyuktnˆ
yoga-kemaˆ vahmy aham
ananyƒ — met geen ander object; cintayantaƒ — concentrerend; mm
— op Mij; ye — zij die; janƒ — personen; paryupsate — op de juiste
wijze vereren; tem — van hen; nitya — voortdurend; abhiyuktnm —
verankerd in devotie; yoga — benodigdheden; kemam — bescherming;
vahmi — draag; aham — Ik.
Maar zij die Mij voortdurend met onverdeelde devotie vereren en
op Mijn transcendentale gedaante mediteren, die breng Ik wat ze
missen en laat Ik behouden wat ze hebben.
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Commentaar: Wie geen moment zonder KŠa-bewustzijn kan leven,
kan niet anders dan vierentwintig uur per dag aan KŠa denken door
devotionele dienst te verrichten in de vorm van horen, chanten, zich herinneren, bidden, vereren, de lotusvoeten van de Heer dienen, op andere
manieren dienen, het cultiveren van vriendschap en zich volledig overgeven aan de Heer. Deze activiteiten zijn allemaal heilzaam en hebben vele
spirituele vermogens, die de toegewijde volmaakt maken in zelfrealisatie,
zodat het zijn enige verlangen is om in het gezelschap van de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods te komen. Zo’n toegewijde komt ongetwijfeld zonder moeilijkheden tot de Heer. Dat wordt yoga genoemd. Door de genade
van de Heer komt zo’n toegewijde nooit meer terug naar deze materiële
levenstoestand.
Kema verwijst naar de genadige bescherming van de Heer. De Heer
helpt de toegewijde KŠa-bewust te worden door yoga en wanneer deze
volledig KŠa-bewust wordt, behoedt de Heer hem voor een val naar een
ellendig, geconditioneerd leven.

tekst 23
Yae_PYaNYadevTaa>a¢-a YaJaNTae é[ÖYaaiNvTaa" )
Tae_iPa MaaMaev k-aENTaeYa YaJaNTYaiviDaPaUvRk-Ma( )) 23 ))

ye ’py anya-devat-bhakt
yajante raddhaynvitƒ
te ’pi mm eva kaunteya
yajanty avidhi-p™rvakam
ye — zij die; api — ook; anya — van andere; devat — goden; bhaktƒ
— toegewijden; yajante — vereren; raddhay anvitƒ — met vertrouwen; te — zij; api — ook; mm — Mij; eva — alleen; kaunteya — o zoon
van Kunt…; yajanti — zij vereren; avidhi-p™rvakam — op een verkeerde
manier.
Zij die toegewijden van andere goden zijn en hen vol geloof vereren, vereren eigenlijk alleen Mij, o zoon van Kunt…, maar doen dat
op een verkeerde manier.

Commentaar: KŠa zegt: ‘Personen die zich bezighouden met het vereren van halfgoden zijn niet erg intelligent, ook al is die verering indirect
op Mij gericht.’ Wanneer iemand bijvoorbeeld water op de bladeren en
takken van een boom giet zonder water op de wortels te gieten, dan
handelt hij met onvoldoende kennis of zonder de regulerende principes

482 / Bhagavad-gŸTĀ zoals ze is
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te volgen. Op dezelfde manier betekent het dienen van de verschillende
lichaamsdelen dat men de maag van voedsel voorziet.
De halfgoden zijn als het ware verschillende officiers en managers in
de regering van de Allerhoogste Heer. Men moet de wetten die door de
regering zijn gemaakt volgen en niet de wetten die door de officiers en
managers gemaakt zijn. Op dezelfde manier moet iedereen alleen de Allerhoogste Heer vereren. Hierdoor zullen de verschillende ambtenaren en
managers van de Heer vanzelf tevredengesteld worden. De ambtenaren
en managers functioneren als vertegenwoordigers van de regering en het
is illegaal om hen om te kopen. Dit wordt hier aangeduid met de woorden
‘avidhi-p™rvakam’. Met andere woorden, KŠa keurt de onnodige verering van halfgoden niet goed.

tekst 24
Ah& ih SavRYajaNaa& >aae¢-a c Pa[>aurev c )
Na Tau MaaMai>aJaaNaiNTa TatveNaaTaXCYaviNTa Tae )) 24 ))

ahaˆ hi sarva-yajñnˆ
bhokt ca prabhur eva ca
na tu mm abhijnanti
tattventa cyavanti te
aham — Ik; hi — zeker; sarva — van alle; yajñnm — offers; bhokt —
de genieter; ca — en; prabhuƒ — de Heer; eva — ook; ca — en; na —
niet; tu — maar; mm — Mij; abhijnanti — zij kennen; tattvena — in
werkelijkheid; ataƒ — daarom; cyavanti — vallen terug; te — zij.
Ik ben de enige genieter en meester van alle offers. Zij die Mijn
ware transcendentale aard niet kennen vallen daarom terug.

Commentaar: Hier wordt duidelijk gezegd dat er in de vedische literatuur vele vormen van yajña’s worden aanbevolen, maar uiteindelijk zijn
ze allemaal bedoeld om de Allerhoogste Heer tevreden te stellen. Yajña
betekent ViŠu. In het derde hoofdstuk van de Bhagavad-g…t wordt
duidelijk verklaard dat men alleen moet werken om Yajña, ViŠu, tevreden te stellen. De perfecte vorm van menselijke beschaving, bekend als
varŠrama-dharma, is speciaal bedoeld om ViŠu tevreden te stellen.
KŠa zegt daarom in dit vers: ‘Ik ben de genieter van alle offers, omdat Ik
de allerhoogste meester ben.’ Maar minder intelligente personen die dit
niet weten, vereren de halfgoden voor tijdelijk voordeel. Ze komen daarom ten val en komen terecht in het materiële bestaan en bereiken niet het
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verlangde doel van het leven. Maar als iemand een materieel verlangen
heeft dat hij wil vervullen, wat het ook is, dan kan hij daarvoor het beste
tot de Allerhoogste Heer bidden (ook al is dat geen zuivere devotie); op
die manier zal hij het verlangde resultaat bereiken.

tekst 25
YaaiNTa devv]Taa devaiNPaTa›NYaaiNTa iPaTa*v]Taa" )
>aUTaaiNa YaaiNTa >aUTaeJYaa YaaiNTa MaÛaiJaNaae_iPa MaaMa( )) 25 ))

ynti deva-vrat devn
pitn ynti pit-vratƒ
bh™tni ynti bh™tejy
ynti mad-yjino ’pi mm
ynti — gaan; deva-vratƒ — vereerders van halfgoden; devn — naar
de halfgoden; pitn — naar de voorouders; ynti — gaan; pit-vratƒ —
vereerders van voorouders; bh™tni — naar de geesten; ynti — gaan;
bh™ta-ijyƒ — vereerders van geesten; ynti — gaan; mat — Mijn; yjinaƒ
— toegewijden; api — maar; mm — naar Mij.
De vereerders van de halfgoden zullen onder de halfgoden geboren worden; de vereerders van de voorouders gaan naar de
voorouders; de vereerders van geesten zullen onder zulke wezens
geboren worden; maar zij die Mij vereren, zullen samen met Mij
leven.

Commentaar: Wanneer iemand enig verlangen heeft om naar de maan,
de zon of een andere planeet te gaan, dan kan hij die verlangde bestemming bereiken door specifieke vedische principes te volgen die worden
aanbevolen voor dat doeleinde, zoals het proces dat technisch gezien
dara-paurŠams… wordt genoemd. Deze principes worden helder beschreven in het gedeelte van de veda’s dat de resultaatgerichte activiteiten
behandelt en ook wordt in dat gedeelte aangeraden om de halfgoden, die
zich op verschillende hemelse planeten bevinden, op een specifieke manier te vereren. Op dezelfde manier kan iemand de Pit-planeten bereiken door een bepaald yajña te verrichten. Zo kan iemand ook naar de
planeten van geesten gaan en een Yaka, Raka of Pica worden. Het
aanbidden van Pica’s wordt ‘zwarte kunst’ of ‘zwarte magie’ genoemd.
Er zijn veel mensen die deze zwarte kunst beoefenen en die denken dat
het spiritueel is, maar zulke activiteiten zijn volkomen materialistisch.
Een toegewijde die alleen de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods aan-
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bidt, bereikt ongetwijfeld de VaikuŠ˜ha-planeten en KŠaloka. Dit is gemakkelijk te begrijpen door dit belangrijke vers. Als iemand de hemelse
planeten kan bereiken door eenvoudigweg de halfgoden te vereren of de
Pit-planeten door het vereren van Pit’s of de planeten van de geesten
door het beoefenen van de zwarte kunst, waarom zou de zuivere toegewijde dan niet de planeet van KŠa of van ViŠu kunnen bereiken?
Jammer genoeg hebben veel mensen geen informatie over deze verheven
planeten waar KŠa en ViŠu leven en omdat deze mensen hierover
geen kennis hebben, komen ze ten val. Zelfs de impersonalisten komen
ten val uit de brahmajyoti. De beweging voor KŠa-bewustzijn verspreidt
daarom onder de gehele menselijke samenleving verheven informatie, die
erop neerkomt dat iemand door gewoon de Hare KŠa-mantra te chanten in dit leven perfect kan worden en terug kan gaan naar huis, terug
naar God.

tekst 26
Pa}a& PauZPa& f-l&/ TaaeYa& Yaae Mae >a¢-ya Pa[YaC^iTa )
Tadh& >a¢-yuPaôTaMaénaiMa Pa[YaTaaTMaNa" )) 26 ))

patraˆ pupaˆ phalaˆ toyaˆ
yo me bhakty prayacchati
tad ahaˆ bhakty-upahtam
anmi prayattmanaƒ
patram — een blad; pupam — een bloem; phalam — een vrucht; toyam
— water; yaƒ — wie dan ook; me — aan Mij; bhakty — met devotie; pra
yacchati — offert; tat — dat; aham — Ik; bhakti-upahtam — met devotie geofferd; anmi — aanvaard; prayata-tmanaƒ — van iemand met
een zuiver bewustzijn.
Wanneer iemand Me met liefde en devotie een blad, een bloem, een
vrucht of wat water offert, dan zal Ik het aanvaarden.

Commentaar: Een intelligent persoon weet dat het essentieel is om
KŠa-bewust te zijn en bezig te zijn met devotionele dienst aan de Heer
om zo een permanente plaats te bereiken waar eeuwig geluk heerst. Het
proces om zo’n fantastisch resultaat te bereiken is heel gemakkelijk en zelfs
de armste van alle armen kan ermee beginnen, zonder enige kwalificaties
te bezitten. De enige kwalificatie die in dit verband vereist is, is om een
zuivere toegewijde van de Heer te zijn. Het maakt niet uit wat iemand is
of wat zijn situatie is. Het proces is zo gemakkelijk dat zelfs een blad of
een beetje water of een vrucht met oprechte liefde aan de Allerhoogste
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Heer kan worden geofferd en de Heer zal het met plezier aanvaarden.
Niemand kan daarom van het KŠa-bewustzijn worden uitgesloten, omdat het zo gemakkelijk en universeel is. Wie is er zo dwaas dat hij niet
door deze simpele methode KŠa-bewust wil zijn om op die manier het
hoogste niveau van volmaakt leven van eeuwigheid, gelukzaligheid en
kennis te bereiken? KŠa wil alleen dienst die met liefde wordt verricht
en niets anders. KŠa aanvaardt zelfs een kleine bloem van Zijn zuivere
toegewijde. Hij verlangt naar geen enkele offergave van een niet-toegewijde. Omdat Hij onafhankelijk is, heeft Hij niets nodig van wie dan ook,
maar toch aanvaardt Hij wat Zijn toegewijde Hem in een uitwisseling van
genegenheid en liefde aanbiedt.
Het ontwikkelen van KŠa-bewustzijn is de hoogste perfectie van
het leven. In dit vers wordt tweemaal naar bhakti verwezen om te benadrukken dat bhakti of devotionele dienst de enige manier is om KŠa te
benaderen. Geen enkele andere voorwaarde, zoals een brhmaŠa worden of een erudiet geleerde of een heel rijk persoon of een groot filosoof,
kan KŠa ertoe aanzetten een offergave te aanvaarden. Zonder het fundamentele principe van bhakti zal niets de Heer ertoe kunnen aanzetten
om van wie dan ook iets te aanvaarden. Bhakti is nooit afhankelijk van
externe oorzaken. Het proces is eeuwig. Het is rechtstreekse activiteit in
dienst van het absolute geheel.
Na duidelijk te hebben gesteld dat Hij de enige genieter, de oorspronkelijke Heer en het werkelijke object van alle offers is, maakt Heer KŠa
duidelijk welke typen van offergaven Hij verlangt. Wanneer iemand ernaar verlangt devotionele dienst aan de Allerhoogste te verrichten om zo
gezuiverd te worden en het doel van het leven te bereiken — namelijk
transcendentale liefdedienst aan God — dan moet hij proberen te ontdekken wat de Heer van hem wil. Wie van KŠa houdt, zal KŠa alles geven
wat Hij wil en zal vermijden Hem iets aan te bieden wat ongewenst is
of iets waar Hij niet om gevraagd heeft. Vlees, vis en eieren moeten dus
niet aan KŠa geofferd worden. Als Hij deze dingen als offergaven had
verlangd, dan zou Hij dat wel hebben gezegd. In plaats daarvan vraagt Hij
duidelijk dat we Hem een blad, fruit, bloemen en water geven en Hij zegt
van zo’n offergave: ‘Ik zal het aanvaarden.’ We moeten daarom begrijpen
dat Hij vlees, vis en eieren niet zal aanvaarden. Groenten, granen, fruit,
melk en water zijn geschikt als voeding voor de mens en worden door
Heer KŠa Zelf voorgeschreven. Al het voedsel dat we daarbuiten eten,
kan niet aan Hem worden geofferd, omdat Hij het niet zal aanvaarden. Als
we Hem toch zulk voedsel aanbieden, bevinden we ons dus niet op het
niveau van liefdevolle devotie.
In het derde hoofdstuk, tekst dertien, legt ®r… KŠa uit dat alleen de
overblijfselen van een offer gezuiverd zijn en geschikt voor consumptie
voor degenen die vooruitgang willen maken in het leven en die bevrijd
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willen worden uit de greep van de materiële verstrikking. In dezelfde tekst
zegt Hij dat zij die van hun voedsel geen offer maken, enkel zonde eten.
Met andere woorden, elke mondvol verwikkelt hen dieper in de complexiteiten van de materiële natuur. Maar smakelijke, eenvoudige groentegerechten bereiden, deze voor een afbeelding of Beeldgedaante van Heer
KŠa offeren en neerbuigen en bidden of Hij zo’n nederige offergave wil
aanvaarden, stelt iemand in staat om geleidelijk aan vooruitgang te maken
in het leven, het lichaam te zuiveren en de subtiele hersenweefsels te ontwikkelen die tot helder denken leiden. Maar bovenal moet de offergave
met liefde gebracht worden. KŠa heeft geen behoefte aan voedsel, omdat alles wat bestaat al Zijn bezit is. Toch zal Hij de offergave van iemand
die Hem op die manier probeert te plezieren, aanvaarden. Het belangrijkste element tijdens het bereiden, serveren en offeren van een gerecht is
dat men het uit liefde voor KŠa doet.
De impersonalistische filosofen, die blijven vasthouden aan de opvatting dat de Absolute Waarheid geen zintuigen heeft, kunnen dit vers van
de Bhagavad-g…t niet begrijpen. Volgens hen is het ofwel een metafoor
ofwel een bewijs van het wereldse karakter van KŠa, de spreker van de
Bhagavad-g…t. Maar in werkelijkheid heeft KŠa, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, zintuigen en er staat geschreven dat Zijn zintuigen onderling verwisselbaar zijn; met andere woorden, een bepaald zintuig kan
de functie van elk ander zintuig uitvoeren. Dat wordt bedoeld als gezegd
wordt dat KŠa absoluut is. Als Hij geen zintuigen zou hebben, zou Hij
nauwelijks als volledig in alle volheden beschouwd kunnen worden. In
het zevende hoofdstuk heeft KŠa uitgelegd dat Hij de levende wezens in
de materiële natuur brengt. Hij doet dit door Zijn blik op de materiële natuur te werpen. En in het bovenstaande geval is het zo dat wanneer KŠa
de liefderijke woorden van de toegewijde tijdens het offeren van voedsel hoort, dit volkomen gelijk is aan Zijn eten en daadwerkelijk proeven.
Dit punt moet benadrukt worden: door Zijn absolute positie is Zijn horen
volledig gelijk aan Zijn eten en proeven. Alleen de toegewijde die KŠa
zonder interpretatie aanvaardt zoals Hij Zichzelf beschrijft, kan begrijpen
dat de Allerhoogste Absolute Waarheid voedsel kan eten en ervan kan
genieten.

tekst 27
YaTk-raeiz YadénaiSa YaÂuhaeiz ddaiSa YaTa( )
YataPaSYaiSa k-aENTaeYa TaTku-åZv MadPaR<aMa( )) 27 ))

yat karoi yad ansi
yaj juhoi dadsi yat
yat tapasyasi kaunteya
tat kuruva mad-arpaŠam
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yat — wat dan ook; karoi — je doet; yat — wat dan ook; ansi — je eet;
yat — wat dan ook; juhoi — je offert; dadsi — je geeft weg; yat — wat
dan ook; yat — wat dan ook; tapasyasi — ascese die je verricht; kaunteya — o zoon van Kunt…; tat — dat; kuruva — doe; mat — voor Mij;
arpaŠam — als een offer.
Wat je ook doet, wat je ook eet, wat je ook offert of weggeeft en
wat voor ascese je ook verricht, doe dat, o zoon van Kunt…, als een
offer aan Mij.

Commentaar: Het is ieders plicht om zijn leven zo in te richten, dat hij
KŠa in geen enkele omstandigheid zal vergeten. Iedereen moet werken
om lichaam en ziel bij elkaar te houden, en wat KŠa hier aanbeveelt,
is dat men voor Hem werkt. Iedereen moet iets eten om in leven te blijven; men moet daarom de overblijfselen van het voedsel aanvaarden dat
aan KŠa geofferd is. Elk beschaafd persoon moet een of andere religieuze, ritualistische ceremonie verrichten en daarom raadt KŠa aan het
voor Hem te doen; dit wordt arcana genoemd. Iedereen heeft de neiging
om uit vrijgevigheid iets weg te geven; KŠa zegt: ‘Geef het aan Mij,’ wat
betekent dat alle financiële overschotten die iemand verzamelt, gebruikt
moeten worden om de ontwikkeling van de beweging voor KŠa-bewustzijn te bevorderen.
Tegenwoordig zijn mensen zeer geïnteresseerd in het proces van meditatie, dat in dit tijdperk niet praktisch is. Maar als iemand zich erin oefent
om vierentwintig uur per dag op KŠa te mediteren door de Hare KŠamantra op zijn meditatiekralen te chanten, dan is hij beslist de grootste
beoefenaar van meditatie en de grootste yog…, zoals in het zesde hoofdstuk van de Bhagavad-g…t werd bevestigd.

tekst 28
Xau>aaXauu>af-lE/rev& Maae+YaSae k-MaRbNDaNaE" )
Sa&NYaaSaYaaeGaYau¢-aTMaa ivMau¢-ae MaaMauPaEZYaiSa )) 28 ))

ubhubha-phalair evaˆ
mokyase karma-bandhanaiƒ
sannysa-yoga-yukttm
vimukto mm upaiyasi
ubha — van gunstige; aubha — en ongunstige; phalaiƒ — gevolgen;
evam — zo; mokyase — je zult bevrijd raken; karma — van activiteiten;
bandhanaiƒ — van de gebondenheid; sannysa — van onthechting; yoga
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— de yoga; yukta-tm — met de geest standvastig gericht op; vimuktaƒ
— bevrijd; mm — tot Mij; upaiyasi — je zult komen.
Op die manier zul je bevrijd worden van gebondenheid aan activiteit en de gunstige en ongunstige gevolgen daarvan. Wanneer je
geest volgens dit principe van onthechting op Mij geconcentreerd
is, zul je bevrijd worden en tot Me komen.

Commentaar: Wie onder hogere leiding KŠa-bewust handelt, wordt
yukta genoemd. De technische term is yukta-vairgya. Dit wordt door
R™pa Gosvm… als volgt verder uitgelegd:
ansaktasya viayn
yathrham upayuñjataƒ
nirbandhaƒ kŠa-sambandhe
yuktaˆ vairgyam ucyate
(Bhakti-rasmta-sindhu 1.2.255)
R™pa Gosvm… zegt dat we, zolang we in de materiële wereld leven, actief
moeten zijn; we kunnen niet ophouden met actief zijn. Wanneer activiteiten verricht worden en de vruchten ervan aan KŠa worden gegeven, dan wordt dat yukta-vairgya genoemd. Omdat zulke activiteiten
werkelijk in onthechting gedaan worden, zuiveren ze de spiegel van de
geest, en naarmate degene die actief is geleidelijk aan vooruitgang maakt
in spirituele bewustwording, raakt hij volledig overgegeven aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Aan het eind bereikt hij daarom bevrijding
en die bevrijding wordt ook nader omschreven. Door deze bevrijding
wordt hij niet één met de brahmajyoti, maar gaat hij juist naar de planeet
van de Allerhoogste Heer. Hier wordt duidelijk gezegd: mm upaiyasi —
‘hij komt tot Mij’, terug naar huis, terug naar God. Er bestaan vijf verschillende stadia van bevrijding en hier wordt specifiek beschreven dat de
toegewijde die, zoals werd aangegeven, gedurende zijn hele leven onder
leiding van de Allerhoogste Heer geleefd heeft, tot het punt is geëvolueerd
waarop hij, na zijn lichaam te hebben opgegeven, terug naar God kan gaan
en rechtstreeks in het gezelschap van de Allerhoogste Heer kan komen.
Iedereen die in niets anders geïnteresseerd is dan een leven gewijd
aan het dienen van de Heer, is werkelijk een sannys…. Zo’n persoon ziet
zichzelf altijd als een eeuwige dienaar die afhankelijk is van de allerhoogste wil van de Heer. Wat hij doet, doet hij dus als een dienst aan de Heer.
Hij besteedt geen serieuze aandacht aan de resultaatgerichte activiteiten
of de voorgeschreven plichten die in de veda’s worden vermeld.
Gewone mensen zijn verplicht om zich aan de voorgeschreven plichten te houden die in de veda’s vermeld staan, maar hoewel het soms lijkt
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alsof een zuivere toegewijde die helemaal opgaat in dienst aan de Heer,
tegen de voorgeschreven vedische plichten ingaat, is dit in werkelijkheid
niet het geval. Daarom zeggen gezaghebbende personen onder de vaiŠava’s dat zelfs de meest intelligente persoon de plannen en activiteiten
van een zuivere toegewijde niet kan begrijpen. De precieze bewoordingen
zijn: t‰ra vkya, kriy, mudr vijñeha n bujhaya (Caitanya-caritmta,
Madhya 23.39). Wie dus altijd devotionele dienst aan de Heer verricht of
altijd nadenkt en plannen maakt over hoe hij de Heer kan dienen, wordt
in zijn huidige leven als compleet bevrijd beschouwd en voor de toekomst
is zijn terugkeer naar huis, terug naar God gegarandeerd. Hij is verheven
boven alle materialistische kritiek, net zoals KŠa boven alle kritiek staat.

tekst 29
SaMaae_h& SavR>aUTaezu Na Mae ÜeZYaae_iSTa Na iPa[Ya" )
Yae >aJaiNTa Tau Maa& >a¢-ya MaiYa Tae Taezu caPYahMa( )) 29 ))

samo ’haˆ sarva-bh™teu
na me dveyo ’sti na priyaƒ
ye bhajanti tu mˆ bhakty
mayi te teu cpy aham
samaƒ — onpartijdig; aham — Ik; sarva-bh™teu — tegenover alle levende wezens; na — niemand; me — aan Mij; dveyaƒ — haatdragend; asti
— is; na — evenmin; priyaƒ — geliefd; ye — zij die; bhajanti — transcendentale dienst bewijzen; tu — maar; mm — aan Mij; bhakty — met devotie; mayi — zijn in Mij; te — zulke personen; teu — in hen; ca — ook;
api — zeker; aham — Ik.
Ik heb van niemand een afkeer en evenmin bevoorrecht Ik wie
dan ook. Ik ben onpartijdig. Maar wie Mij met devotie dient, is een
vriend, bevindt zich in Mij, en Ik ben ook een vriend voor hem.

Commentaar: Iemand zou hier nu kunnen tegenwerpen dat als KŠa
onpartijdig is en niemand in het bijzonder Zijn vriend is, waarom Hij dan
een speciale interesse toont voor de toegewijden, die altijd transcendentale dienst aan Hem verrichten. Maar dit is geen discriminatie — het is
natuurlijk. In de materiële wereld kan iemand heel vrijgevig zijn, maar
toch toont hij een speciale interesse voor zijn eigen kinderen. De Heer
verklaart dat ieder levend wezen — in welke vorm dan ook — Zijn zoon
is en om die reden voorziet Hij iedereen royaal van alle levensbehoeften.
Hij is net als een wolk die overal regen laat neervallen, ongeacht of deze
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op de rotsen, op het land of in het water valt. Maar aan Zijn toegewijden
schenkt Hij speciale aandacht.
Over zulke toegewijden wordt hier gesproken: ze zijn altijd KŠabewust en bevinden zich daarom altijd op een transcendentale manier in
KŠa. De uitdrukking ‘KŠa-bewustzijn’ zelf geeft aan dat zij die zo’n bewustzijn hebben, levende transcendentalisten zijn en zich in Hem bevinden. De Heer zegt hier duidelijk: mayi te — ‘Ze bevinden zich in Mij.’ Als
gevolg daarvan is de Heer vanzelfsprekend ook in hen. Het is iets wat van
twee kanten komt. Dit is ook de uitleg voor de woorden ‘ye yath mˆ
prapadyante tˆs tathaiva bhajmy aham’: ‘Ik zorg voor iedereen al
naargelang ze zich aan Mij overgeven.’ Deze transcendentale uitwisseling
bestaat, omdat zowel de Heer als de toegewijde bewust is. Wanneer een
diamant in een gouden ring wordt gezet, ziet hij er heel mooi uit. Het
goud wordt er mooier door en tegelijkertijd wordt ook de diamant mooier.
De Heer en het levend wezen schitteren eeuwig en wanneer een levend
wezen zich tot devotionele dienst aan de Allerhoogste Heer aangetrokken voelt, lijkt het op goud. De Heer is een diamant en deze combinatie
is bijzonder mooi.
In hun zuivere toestand worden de levende wezens toegewijden genoemd. De Allerhoogste Heer wordt de toegewijde van Zijn toegewijden.
Wanneer er geen wederzijdse relatie tussen de toegewijde en de Heer
bestaat, is er geen sprake van een personalistische filosofie. In de impersonalistische filosofie bestaat er geen uitwisseling tussen het Allerhoogste
en het levend wezen, maar in de personalistische filosofie is dat wel het
geval.
Een vaak aangehaald voorbeeld is dat de Heer als een wensboom is
en dat alles wat men van deze wensboom verlangt, door de Heer gegeven
wordt. Maar de uitleg die hier gegeven wordt, is vollediger. Van de Heer
wordt hier gezegd dat hij partijdig is tegenover Zijn toegewijden. Dit is
een uiting van de speciale genade die de Heer aan Zijn toegewijden geeft.
Men moet niet denken dat de wederdiensten van de Heer onderhevig zijn
aan de wet van karma; ze horen bij de transcendentale situatie waarin de
Heer en Zijn toegewijden functioneren. Devotionele dienst aan de Heer is
geen activiteit van de materiële wereld, maar maakt deel uit van de spirituele wereld, waar eeuwigheid, gelukzaligheid en kennis overheersen.

tekst 30
AiPa ceTSauduracarae >aJaTae MaaMaNaNYa>aak(- )
SaaDaurev Sa MaNTaVYa" SaMYaGVYaviSaTaae ih Sa" )) 30 ))
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api cet su-durcro
bhajate mm ananya-bhk
sdhur eva sa mantavyaƒ
samyag vyavasito hi saƒ
api — zelfs; cet — als; su-durcraƒ — iemand die de meest afschuwelijke dingen doet; bhajate — is bezig met devotionele dienst; mm
— aan Mij; ananya-bhk — zonder af te wijken; sdhuƒ — een heilige;
eva — zeker; saƒ — hij; mantavyaƒ — moet beschouwd worden als;
samyak — volkomen; vyavasitaƒ — verankerd in vastberadenheid; hi
— zeker; saƒ — hij.
Wie devotionele dienst verricht, moet, ook al begaat hij de verfoeilijkste daad, als heilig worden beschouwd, omdat hij vastberaden
het juiste doel nastreeft.

Commentaar: Het woord ‘su-durcraƒ’ dat in dit vers gebruikt wordt, is
zeer belangrijk en moet op de juiste manier worden begrepen. Wanneer
een levend wezen geconditioneerd is, heeft het twee soorten activiteiten:
de ene is conditioneel en de andere constitutioneel. Wat betreft het beschermen van het lichaam of het naleven van de regels van de samenleving en de staat moeten er, zelfs door toegewijden, beslist verschillende
activiteiten worden verricht in verband met het conditionele leven en zulke
activiteiten worden conditioneel genoemd. Daarnaast heeft het levend
wezen dat zich volledig bewust is van zijn spirituele natuur en dat bezig
is met KŠa-bewustzijn of devotionele dienst aan de Heer activiteiten die
transcendentaal worden genoemd. Zulke activiteiten worden verricht in
zijn constitutionele positie en worden technisch gezien devotionele dienst
genoemd.
Nu is het zo dat devotionele dienst en conditionele dienst met betrekking tot het lichaam in de geconditioneerde toestand soms parallel aan
elkaar lopen. Maar op andere tijden komen deze activiteiten recht tegenover elkaar te staan. Een toegewijde is er, zo goed en zo kwaad als het
gaat, steeds op bedacht niets te doen wat zijn gezonde toestand zou kunnen verstoren. Hij weet dat de perfectie van zijn activiteiten afhangt van
zijn toenemend begrip van KŠa-bewustzijn.
Maar soms komt het voor dat een KŠa-bewust persoon iets doet wat
sociaal of politiek gezien werkelijk afschuwelijk is. Zo’n tijdelijke terugval diskwalificeert hem echter niet. In het ®r…mad-Bhgavatam wordt
gesteld dat als een persoon terugvalt, maar met heel zijn hart actief is in
de transcendentale devotionele dienst aan de Allerhoogste Heer, de Heer,
die in zijn hart aanwezig is, hem zuivert en hem zijn afschuwelijke daad
vergeeft.
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Materiële onzuiverheid is zo sterk dat zelfs een yog… die volledig opgaat in dienst aan de Heer soms verstrikt raakt. Maar het KŠa-bewustzijn
is zo sterk dat zo’n incidentele terugval onmiddellijk wordt rechtgezet. Het
proces van devotionele dienst is daarom altijd een succes. Niemand moet
een toegewijde bespotten voor een onvoorziene terugval van het ideale
pad, want zoals in het volgende vers beschreven wordt, zullen zulke incidentele terugvallen na verloop van tijd stoppen, zodra een toegewijde
zich volledig in KŠa-bewustzijn bevindt. Wie verankerd is in KŠabewustzijn en zich vastberaden heeft toegelegd op het proces van het
chanten van Hare KŠa, Hare KŠa, KŠa KŠa, Hare Hare/ Hare Rma,
Hare Rma, Rma Rma, Hare Hare moet daarom worden beschouwd als
iemand die zich in een transcendentale positie bevindt, zelfs al blijkt dat
hij toevallig of per ongeluk is gevallen.
De woorden ‘sdhur eva’, ‘Hij is een heilige’, worden met veel nadruk
gebruikt. Ze zijn een waarschuwing voor niet-toegewijden dat een toegewijde niet bespot moet worden voor een onvoorziene terugval; hij moet
nog steeds als een heilige worden gezien, ook al is hij per ongeluk teruggevallen. En het woord ‘mantavyaƒ’ is nog nadrukkelijker. Als iemand deze
regel niet volgt en een toegewijde voor zijn onvoorziene terugval bespot,
dan negeert hij het bevel van de Allerhoogste Heer. De enige kwalificatie
van een toegewijde is dat hij uitsluitend en vastberaden bezig is met devotionele dienst.
In de Nsiˆha PurŠa wordt het volgende vers gegeven:
bhagavati ca harv ananya-cet
bha-malino ’pi virjate manuyaƒ
na hi aa-kalua-cchabiƒ kadcit
timira-parbhavatm upaiti candraƒ
De betekenis is, dat zelfs wanneer blijkt dat iemand die volledig opgaat
in devotionele dienst zich bezighoudt met weerzinwekkende activiteiten,
deze activiteiten gezien moeten worden als de vlekken op de maan die op
een konijn lijken. Zulke vlekken zijn geen belemmering voor het verspreiden van het maanlicht. Op dezelfde manier maakt een onvoorziene terugval van het pad van heilig gedrag een toegewijde niet weerzinwekkend.
Aan de andere kant moet iemand hieruit niet de onjuiste conclusie
trekken dat een toegewijde die bezig is met transcendentale devotionele
dienst, op alle mogelijke weerzinwekkende manieren kan handelen; dit
vers heeft alleen betrekking op een ongeluk als gevolg van de sterke invloed van materiële banden. Devotionele dienst is min of meer een oorlogsverklaring aan de illusionerende energie. Zolang iemand niet sterk
genoeg is om met de illusionerende energie te vechten, kunnen er onvoorziene terugvallen voorkomen. Maar wanneer iemand sterk genoeg is,
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is hij, zoals eerder uitgelegd, niet langer meer onderhevig aan zulke terugvallen. Niemand moet misbruik maken van dit vers en allerlei onzin
begaan en denken dat hij nog steeds een toegewijde is. Wanneer hij door
devotionele dienst zijn karakter niet verbetert, is hij geen bijzonder verheven toegewijde.

tekst 31
i+aPa[& >aviTa DaMaaRTMaa XaìC^aiNTa& iNaGaC^iTa )
k-aENTaeYa Pa[iTaJaaNaqih Na Mae >a¢-" Pa[<aXYaiTa )) 31 ))

kipraˆ bhavati dharmtm
avac-chntiˆ nigacchati
kaunteya pratijn…hi
na me bhaktaƒ praŠayati
kipram  —  spoedig;  bhavati  —  wordt;  dharma-tm  —  deugdzaam;
avat-ntim — duurzame vrede; nigacchati — bereikt; kaunteya — o
zoon van Kunt…; pratijn…hi — verkondig; na — nooit; me —Mijn; bhaktaƒ
— toegewijde; praŠayati — vergaat.
Hij zal spoedig deugdzaam worden en duurzame vrede bereiken. O
zoon van Kunt…, maak het alom bekend dat Mijn toegewijde nooit
zal vergaan.

Commentaar: Dit moet niet verkeerd begrepen worden. In het zevende
hoofdstuk zegt de Heer dat wie zich met kwaadaardige activiteiten bezighoudt, geen toegewijde van de Heer kan worden. Wie geen toegewijde
van de Heer is, heeft in het geheel geen goede eigenschappen. De vraag
blijft dan hoe een persoon die zich met weerzinwekkende activiteiten
bezighoudt — hetzij per ongeluk, hetzij opzettelijk — een zuivere toegewijde kan zijn. Dit is een terechte vraag.
De kwaadaardige personen die volgens hoofdstuk zeven van de
Bhagavad-g…t nooit tot devotionele dienst aan de Heer komen, hebben,
volgens het ®r…mad-Bhgavatam, geen goede eigenschappen. Over het
algemeen is het zo dat een toegewijde die met de negen verschillende
soorten van toegewijde activiteiten bezig is, zijn hart van alle materiële
onzuiverheden zuivert. Hij plaatst de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods
in zijn hart en alle zondige onzuiverheden worden vanzelf weggewassen. Door voortdurend aan de Allerhoogste Heer te denken, raakt hij door
en door zuiver. Volgens de veda’s is er een bepaald voorschrift, dat stelt
dat wanneer iemand ten val is gekomen van zijn verheven positie, hij
een bepaald ritualistisch proces moet ondergaan om zichzelf te zuiveren.
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Maar hier wordt een dergelijke voorwaarde niet gesteld, omdat het zuiverende proces al aanwezig is in het hart van de toegewijde, doordat deze
zich voortdurend de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods herinnert. Men
moet daarom onophoudelijk doorgaan met het chanten van Hare KŠa,
Hare KŠa, KŠa KŠa, Hare Hare/ Hare Rma, Hare Rma, Rma Rma,
Hare Hare. Dat zal een toegewijde tegen alle onvoorziene terugvallen
beschermen. Op die manier zal hij voor altijd vrij zijn van alle materiële
onzuiverheden.

tekst 32
Maa& ih PaaQaR VYaPaaié[TYa Yae_iPa SYau" PaaPaYaaeNaYa" )
iñYaae vEXYaaSTaQaa XaUd]aSTae_iPa YaaiNTa Para& GaiTaMa( )) 32 ))

mˆ hi prtha vyapritya
ye ’pi syuƒ ppa-yonayaƒ
striyo vaiys tath ™drs
te ’pi ynti parˆ gatim
mm — bij Mij; hi — zeker; prtha — o zoon van Pth; vyapritya —
in het bijzonder toevlucht zoekend; ye — zij die; api — ook; syuƒ — zijn;
ppa-yonayaƒ — geboren in een lagere familie; striyaƒ — vrouwen;
vaiyƒ — handelaars; tath — ook; ™drƒ — mensen van de lagere
klasse; te api — zelfs zij; ynti — gaan; parm — naar de allerhoogste;
gatim — bestemming.
O zoon van Pth, zij die hun toevlucht bij Mij zoeken, kunnen de
allerhoogste bestemming bereiken, ook al zijn ze van lagere afkomst — vrouwen, vaiya’s [handelaars] of ™dra’s [arbeiders].

Commentaar: Hier zegt de Allerhoogste Heer duidelijk dat er in devotionele dienst geen onderscheid bestaat tussen de hogere en lagere klassen
van mensen. Deze onderscheidingen bestaan wel in een materialistische
levensopvatting, maar voor een persoon die bezig is met devotionele
dienst aan de Heer, bestaan ze niet. Iedereen komt in aanmerking om het
allerhoogste doel te bereiken.
In het ®r…mad-Bhgavatam (2.4.18) wordt gezegd dat zelfs de laagsten, zij die caŠla’s (hondeneters) worden genoemd, gezuiverd kunnen
worden door omgang met een zuivere toegewijde. Devotionele dienst en
de begeleiding van een zuivere toegewijde zijn zo krachtig, dat er geen
onderscheid bestaat tussen hogere en lagere klassen van mensen; iedereen kan zich erop toeleggen. De simpelste persoon die zijn toevlucht bij
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een zuivere toegewijde zoekt, kan door de juiste begeleiding gezuiverd
worden.
Overeenkomstig de verschillende hoedanigheden van de materiële
natuur horen mensen bij de hoedanigheid goedheid (brhmaŠa’s), de
hoedanigheid hartstocht (katriya’s of bestuurders), de gemengde hoedanigheden hartstocht en onwetendheid (vaiya’s of handelaars) en de hoedanigheid onwetendheid (™dra’s of arbeiders). Zij die lager zijn dan deze
klassen worden caŠla’s genoemd en worden in zondige families geboren. Over het algemeen is het gezelschap van degenen die in zondige
families geboren zijn onaanvaardbaar voor de hogere klassen. Maar het
proces van devotionele dienst is zo krachtig, dat de zuivere toegewijde
van de Allerhoogste Heer mensen van alle lagere klassen in staat kan stellen om de hoogste perfectie van het leven te bereiken. Dit is alleen mogelijk wanneer men zijn toevlucht bij KŠa zoekt. Zoals hier door het woord
‘vyapritya’ wordt aangegeven, moet iemand volledig zijn toevlucht zoeken bij KŠa. Dan kan iemand veel verhevener worden dan grote jñni’s
of yog…’s.

tekst 33
ik&- PauNab]aRø<aa" Pau<Yaa >a¢-a raJazRYaSTaQaa )
AiNaTYaMaSau%& l/aek-iMaMa& Pa[aPYa >aJaSv MaaMa( )) 33 ))

kiˆ punar brhmaŠƒ puŠy
bhakt rjarayas tath
anityam asukhaˆ lokam
imaˆ prpya bhajasva mm
kim — hoeveel; punaƒ — opnieuw; brhmaŠƒ — brhmaŠa’s; puŠyƒ
— vrome; bhaktƒ — toegewijden; rja-ayaƒ — heilige koningen; tath
— ook; anityam — tijdelijk; asukham — vol ellende; lokam — planeet;
imam — deze; prpya — bereikend; bhajasva — verricht liefdevolle
dienst; mm — voor Mij.
Hoeveel te meer dan de vrome brhmaŠa’s, de toegewijden en
de heilige koningen. Daarom moet je jezelf, nu je naar deze tijdelijke, ellendige wereld gekomen bent, aan liefdevolle dienst aan
Mij wijden.

Commentaar: In de materiële wereld zijn er verscheidene categorieën
van mensen, maar uiteindelijk maakt deze wereld niemand gelukkig. Hier
wordt duidelijk gesteld: anityam asukhaˆ lokam — deze wereld is tijdelijk, vol van ellende en is onbewoonbaar voor iedere verstandige gentle-
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man. De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods maakt duidelijk dat deze
wereld tijdelijk en vol ellende is. Sommige filosofen, in het bijzonder
de myvd…-filosofen, beweren dat deze wereld onecht is, maar uit de
Bhagavad-g…t kunnen we leren dat de wereld niet onecht is — ze is
tijdelijk. Er bestaat een verschil tussen tijdelijk en onecht. Deze wereld is
tijdelijk, maar er bestaat een andere wereld die eeuwig is. Deze wereld is
ellendig, maar die andere wereld is eeuwig en vol geluk.
Arjuna werd in een vrome koninklijke familie geboren. Ook tegen
hem zegt de Heer: ‘Leg je toe op devotionele dienst en kom snel terug
naar God, terug naar huis.’ Niemand zou in deze tijdelijke wereld moeten
blijven, die zo vol is van ellende. Iedereen zou zich aan de boezem van
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods moeten hechten, zodat we eeuwig
gelukkig kunnen zijn. Devotionele dienst aan de Allerhoogste Heer is het
enige proces waardoor alle problemen van alle klassen van mensen kunnen worden opgelost. Daarom moet iedereen zich toeleggen op KŠabewustzijn en zijn leven perfect maken.

tekst 34
MaNMaNaa >av MaÙ¢-ae MaÛaJaq Maa& NaMaSku-å )
MaaMaevEZYaiSa YauKTvEvMaaTMaaNa& MaTParaYa<a" )) 34 ))

man-man bhava mad-bhakto
mad-yj… mˆ namaskuru
mm evaiyasi yuktvaivam
tmnaˆ mat-paryaŠaƒ
mat-manƒ — altijd aan Mij denkend; bhava — word; mat — Mijn;
bhaktaƒ — toegewijde; mat — Mijn; yj… — vereerder; mm — aan Mij;
namaskuru — betuig eer; mm — tot Mij; eva — volledig; eyasi — je
zult komen; yuktv — vervuld; evam — zo; tmnam — je ziel; matparyaŠaƒ — toegewijd aan Mij.
Zorg dat je geest altijd aan Mij denkt, word Mijn toegewijde, breng
Me eerbetuigingen en vereer Me. Wanneer je op die manier volledig van Mij vervuld bent, zul je zeker tot Me komen.

Commentaar: In dit vers wordt duidelijk aangegeven dat KŠa-bewustzijn de enige manier is om bevrijd te raken uit de greep van deze onzuivere,
materiële wereld. Soms verdraaien gewetenloze commentatoren de betekenis van wat hier duidelijk wordt gesteld: alle devotionele dienst moet
aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, KŠa, worden opgedragen.
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Jammer genoeg leiden gewetenloze commentatoren de gedachten van de
lezer af naar iets volkomen onuitvoerbaars. Zulke commentatoren weten
niet dat er geen verschil bestaat tussen KŠa en Zijn geest. KŠa is geen
gewoon menselijk wezen, Hij is de Absolute Waarheid. Zijn lichaam, Zijn
geest en Hijzelf zijn één en absoluut.
In de K™rma PurŠa, die Bhaktisiddhnta Sarasvat… Gosvm… citeert
in zijn Anubhya-commentaren op het Caitanya-caritmta (šdi 5.4148), staat: deha-dehi-vibhedo ’yaˆ nevare vidyate kvacit. Dit betekent
dat er in KŠa, de Allerhoogste Heer, geen verschil bestaat tussen Hemzelf en Zijn lichaam. Maar omdat de commentatoren deze wetenschap
van KŠa niet kennen, verbergen ze Hem en scheiden ze Zijn persoonlijkheid van Zijn geest of van Zijn lichaam. Hoewel dit volslagen onwetendheid is in het licht van de wetenschap van KŠa, halen sommige
personen winst uit het misleiden van mensen.
Sommige van die personen zijn demonisch; ze denken ook aan KŠa,
maar dan op een vijandige manier, net als koning Kaˆsa, de oom van
KŠa. Hij dacht ook altijd aan KŠa, maar hij dacht aan Hem als zijn vijand. Hij leefde altijd in angst, zich afvragend wanneer KŠa zou komen
om hem te doden. Op zo’n manier aan KŠa denken zal ons niet helpen;
we moeten aan Hem denken met devotionele liefde, dat is bhakti.
Men moet voortdurend kennis over KŠa cultiveren. Wat vergemakkelijkt die cultivering? Het horen van een bonafide leraar. KŠa is de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en we hebben al vaker uitgelegd dat Zijn
lichaam niet materieel is, maar dat het eeuwig, vol kennis en gelukzalig is.
Zulke gesprekken over KŠa zullen ons helpen een toegewijde te worden. Wanneer we KŠa op een andere manier proberen te begrijpen, van
een verkeerde bron, dan zal dat vruchteloos zijn.
Men moet zijn geest daarom in de eeuwige gedaante, de oorspronkelijke gedaante van KŠa, verdiepen; met de overtuiging in het hart dat
KŠa de Allerhoogste is, moet men Hem aanbidden. In India zijn er honderden en duizenden tempels waar KŠa aanbeden wordt en waar
devotionele dienst wordt verricht. Wanneer zulke dienst verricht wordt,
moet men zijn eerbetuigingen aan KŠa brengen. Men moet voor de
Beeldgedaante neerbuigen en hierbij zijn geest, zijn lichaam, zijn activiteiten — alles — betrekken. Hierdoor zal men zonder afleiding volledig door KŠa in beslag worden genomen. Dat zal ons helpen om naar
KŠaloka overgebracht te worden. Men moet zich niet laten afleiden door
gewetenloze commentatoren. Men moet de negen verschillende processen van devotionele dienst verrichten, beginnend met horen en chanten
over KŠa. Zuivere devotionele dienst is het hoogste dat de menselijke
samenleving kan bereiken.
In het zevende en achtste hoofdstuk van de Bhagavad-g…t is een uiteenzetting gegeven over zuivere devotionele dienst aan de Heer, die vrij is
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9.34

van speculatieve kennis, mystieke yoga en resultaatgerichte activiteiten. Zij
die niet volledig gezuiverd zijn, mogen dan misschien aangetrokken zijn
tot verschillende aspecten van de Heer, zoals de onpersoonlijke brahmajyoti en de gelokaliseerde Paramtm, maar een zuivere toegewijde legt
zich rechtstreeks toe op dienst aan de Allerhoogste Heer.
Er bestaat een prachtig gedicht over KŠa waarin duidelijk staat dat
iedereen die gehecht is aan het aanbidden van de halfgoden, zeer onintelligent is en dat hem nooit ofte nimmer het allerhoogste zal worden
toegekend: KŠa. In het begin kan de toegewijde soms terugvallen naar
een lagere standaard, maar toch moet hij als hoger worden beschouwd dan
alle filosofen en yog…’s. Wie altijd bezig is in KŠa-bewustzijn moet worden
gezien als een perfect heilig persoon. Zijn onvoorziene niet-devotionele
activiteiten zullen afnemen en hij zal zich ongetwijfeld spoedig op het
niveau van complete volmaaktheid bevinden. De zuivere toegewijde loopt
niet werkelijk de kans om terug te vallen, omdat de Allerhoogste Heer
persoonlijk voor Zijn zuivere toegewijde zorgt. Een intelligent persoon
zou zich daarom rechtstreeks op het proces van KŠa-bewustzijn moeten
toeleggen en een gelukkig leven moeten leiden in de materiële wereld.
Uiteindelijk zal hem het allerhoogste worden toegekend: KŠa.

Zo eindigen de commentaren van ®r… ®r…mad A.C. Bhaktivedanta Swami
Prabhupda bij het negende hoofdstuk van ®r…mad Bhagavad-g…t, getiteld
‘De meest vertrouwelijke kennis’.

10
De volheid
van de

Absolute

tekst 1
é[q>aGavaNauvac
>aUYa Wv Mahabahae Xa**<au Mae ParMa& vc" )
Yatae_h& Pa[qYaMaa<aaYa v+YaaiMa ihTak-aMYaYaa )) 1 ))

r…-bhagavn uvca
bh™ya eva mah-bho
Šu me paramaˆ vacaƒ
yat te ’haˆ pr…yamŠya
vakymi hita-kmyay
r…-bhagavn uvca — de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei; bh™yaƒ
— opnieuw; eva — zeker; mah-bho — o sterkgearmde; Šu — hoor;
me — Mijn; paramam — allerhoogste; vacaƒ — onderricht; yat — dat
wat; te — aan jou; aham — Ik; pr…yamŠya — omdat Je Mij dierbaar
bent; vakymi — zeg; hita-kmyay — voor jouw bestwil.
De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: O sterkgearmde Arjuna,
luister opnieuw. Omdat je Mijn dierbare vriend bent, zal Ik voor
jouw bestwil verder spreken en je kennis geven die beter is dan
wat Ik tot dusver aan je heb uitgelegd.

Commentaar: Volgens Parara Muni duidt het woord ‘bhagavn’ op
iemand die zes volheden volledig in zijn bezit heeft, namelijk: alle kracht,
roem, rijkdom, kennis, schoonheid en onthechting. Zo’n persoon wordt
Bhagavn of de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods genoemd. Toen KŠa
op deze aarde aanwezig was, vertoonde Hij al deze zes volheden. Daarom
werd KŠa door alle grote wijzen zoals Parara Muni aanvaard als de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods.
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KŠa geeft Arjuna nu onderricht in vertrouwelijkere kennis over Zijn volheden en Zijn activiteiten. De Heer heeft eerder al, namelijk vanaf het
zevende hoofdstuk, Zijn verschillende energieën en hun werking beschreven. In dit hoofdstuk spreekt Hij met Arjuna over Zijn specifieke volheden. In het vorige hoofdstuk gaf Hij een duidelijke uiteenzetting over Zijn
verschillende energieën om Arjuna tot vastberaden devotie te brengen; in
dit hoofdstuk zal Hij met Arjuna opnieuw over Zijn manifestaties en verschillende volheden spreken.
Hoe meer iemand over de Allerhoogste God hoort, des te standvastiger hij wordt in devotionele dienst. Men moet altijd horen over de Heer
in het gezelschap van toegewijden; hierdoor zal men sterker worden in
devotionele dienst. Gesprekken in het gezelschap van toegewijden kunnen alleen plaatsvinden tussen degenen die er zeer sterk naar verlangen
KŠa-bewust te worden. Anderen kunnen niet aan zulke gesprekken
deelnemen. De Heer zegt hier duidelijk dat Hij zal spreken voor Arjuna’s
bestwil, omdat Arjuna Hem zeer dierbaar is.

tekst 2
Na Mae ivdu" SaurGa<aa" Pa[>av& Na MahzRYa" )
AhMaaidihR devaNaa& Mahzs<aa& c SavRXa" )) 2 ))

na me viduƒ sura-gaŠƒ
prabhavaˆ na maharayaƒ
aham dir hi devnˆ
mahar…Šˆ ca sarvaaƒ
na — nooit; me — Mijn; viduƒ — kennen; sura-gaŠƒ — de halfgoden;
prabhavam — oorsprong, volheden; na — nooit; mah-ayaƒ — grote
wijzen; aham — Ik ben; diƒ — de oorsprong; hi — zeker; devnm
— van de halfgoden; mah-…Šm — van de grote wijzen; ca — ook;
sarvaaƒ — in alle opzichten.
De schare halfgoden en ook de grote wijzen kennen Mijn oorsprong en volheden niet, omdat Ik in alle opzichten de oorsprong
van de halfgoden en de wijzen ben.

Commentaar: In de Brahma-saˆhit wordt gezegd dat KŠa de Aller
hoogste Heer is. Niemand is groter dan Hij; Hij is de oorzaak van alle
oorzaken. De Heer verklaart hier ook persoonlijk dat Hij de oorzaak van
alle halfgoden en wijzen is. Zelfs de halfgoden en de grote wijzen kunnen
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KŠa niet begrijpen; ze kunnen zowel Zijn naam als Zijn persoonlijkheid
niet bevatten, dus wat zullen de zogenaamde geleerden van deze nietige
planeet er dan van begrijpen? Niemand begrijpt waarom deze Allerhoogste
God als een gewoon menselijk wezen naar de aarde komt en zulke wonderbaarlijke en buitengewone activiteiten verricht. Men moet daarom beseffen dat geleerdheid niet de vereiste kwalificatie is om KŠa te begrijpen. Zelfs de halfgoden en de grote wijzen hebben gepro-beerd om KŠa
met behulp van hun mentale speculaties te begrijpen, maar ze zijn daar
niet in geslaagd. Ook in het ®r…mad-Bhgavatam wordt duidelijk gezegd
dat zelfs de grote halfgoden niet in staat zijn om de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods te begrijpen. Ze kunnen binnen het bereik van hun
onvolmaakte zintuigen speculeren en tot de conclusie van het impersonalisme komen, namelijk tot het concept van iets wat tegen-overgesteld is
aan materie, iets wat niet gemanifesteerd is door de drie kwaliteiten van
de materiële wereld. Ze zouden zich door mentale specu-latie ook iets
anders kunnen inbeelden, maar het is onmogelijk om KŠa te begrijpen
door zulke dwaze speculaties.
Indirect zegt de Heer hier: ‘Als iemand de Absolute Waarheid wil
kennen, hier ben Ik, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Ik ben de Allerhoogste.’ Mensen moeten dit weten. Ook al kan iemand de onvoorstelbare Heer, die persoonlijk aanwezig is, niet begrijpen, toch bestaat Hij. We
kunnen KŠa, die eeuwig, vol gelukzaligheid en kennis is, werkelijk begrijpen door eenvoudig Zijn woorden in de Bhagavad-g…t en het ®r…madBhgavatam te bestuderen. Zij die zich in de lagere energie van de Heer
bevinden, kunnen tot het concept komen van God als een besturende
kracht of als het onpersoonlijk Brahman, maar de Persoonlijkheid Gods
kan men niet bevatten, tenzij men zich op een transcendentaal niveau
bevindt.
Omdat de meeste mensen de feitelijke positie van KŠa niet kunnen
begrijpen, daalt Hij uit Zijn grondeloze genade neer om zulke theoretici
een gunst te bewijzen. Omdat ze aangetast zijn door de materiële energie,
denken deze theoretici, ondanks de buitengewone activiteiten van de
Heer, nog dat het onpersoonlijk Brahman het Allerhoogste is. Alleen de
toegewijden die zich volledig aan de Allerhoogste Heer hebben overgegeven, kunnen door de genade van de Allerhoogste Persoonlijkheid begrijpen dat Hij KŠa is. De toegewijden van de Heer maken zich niet druk
om het concept van God als het onpersoonlijk Brahman; hun geloof en
devotie brengt hen tot onmiddellijke overgave aan de Allerhoogste Heer,
en door de grondeloze genade van KŠa kunnen ze Hem begrijpen.
Niemand anders kan KŠa begrijpen. Zelfs de grote wijzen zijn het erover
eens: wat is tm, wie is de Allerhoogste? Hij is degene die we moeten
aanbidden.
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tekst 3
Yaae MaaMaJaMaNaaid& c veita l/aek-MaheìrMa( )
ASaMMaU!" Sa MaTYaeRzu SavRPaaPaE" Pa[MauCYaTae )) 3 ))

yo mm ajam andiˆ ca
vetti loka-mahevaram
asamm™haƒ sa martyeu
sarva-ppaiƒ pramucyate
yaƒ — iedereen die; mm — Mij; ajam — ongeboren; andim — zonder begin; ca — en; vetti — kent; loka — van de planeten; mah-…varam— de allerhoogste meester; asamm™haƒ — niet misleid; saƒ — hij;
martyeu — te midden van hen die onderhevig zijn aan de dood; sarvappaiƒ — van alle karmische reacties op zonden; pramucyate — wordt
bevrijd.
Alleen degene die Mij kent als ongeboren, beginloos en de Allerhoogste Heer van alle werelden en die niet misleid is onder de
mensen, wordt bevrijd van alle zonden.

Commentaar: In de derde tekst van het zevende hoofdstuk werd het volgende gezegd: manuyŠˆ sahasreu kacid yatati siddhaye — zij die
zich proberen te verheffen tot het niveau van spirituele bewustwording
zijn geen gewone mensen; ze zijn verheven boven miljoenen en miljoenen
gewone mensen die geen kennis hebben van spirituele bewustwording.
Maar van degenen die werkelijk hun spirituele identiteit proberen te begrijpen, is degene die tot het begrip komt dat KŠa, de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods, de eigenaar is van alles en dat Hij ongeboren is,
het succesvolst in spirituele bewustwording. Alleen degene die de allerhoogste positie van KŠa volledig begrepen heeft, kan volkomen vrij zijn
van alle karmische reacties op zonden.
De Heer wordt hier beschreven met het woord ‘aja’, dat ‘ongeboren’
betekent. Maar de Heer is verschillend van de levende wezens, die in
hoofdstuk twee als aja werden beschreven. De Heer verschilt van de levende wezens die door materiële gehechtheid geboren worden en sterven.
De geconditioneerde zielen verwisselen van lichaam, maar Zijn lichaam
is onveranderlijk. Zelfs als Hij naar de materiële wereld komt, komt Hij
als dezelfde ongeborene. Daarom wordt in het vierde hoofdstuk gezegd
dat de Heer, door Zijn interne vermogen, niet onderhevig is aan de lagere,
materiële energie, maar dat Hij Zich altijd in de hogere energie bevindt.
In dit vers geven de woorden ‘vetti loka-mahevaram’ aan dat men
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moet beseffen dat Heer KŠa de allerhoogste eigenaar is van alle planetenstelsels binnen het universum. Hij bestond vóór de schepping en Hij
verschilt van Zijn schepping. Alle halfgoden werden binnen de materiële
wereld geschapen, maar KŠa is niet geschapen; daarom verschilt KŠa
zelfs van grote halfgoden als Brahm en ®iva. En omdat Hij de schepper
van Brahm, ®iva en alle andere halfgoden is, is Hij de Allerhoogste Persoon van alle planeten. ®r… KŠa verschilt dus van alles wat geschapen is
en iedereen die Hem als zodanig kent, raakt onmiddellijk bevrijd van alle
karmische reacties op zonden. Men moet bevrijd zijn van alle zondige acti
viteiten om de Allerhoogste Heer te kennen. Zo verklaart de Bhagavadg…t dat Hij alleen door devotionele dienst en op geen andere manier kan
worden gekend. Men moet KŠa niet als een menselijk wezen beschouwen. Eerder werd al gesteld dat alleen dwazen denken dat KŠa een
menselijk wezen is. Ditzelfde wordt hier op een andere manier uitgedrukt:
wie geen dwaas is, maar intelligent genoeg om de wezenlijke positie van
God te begrijpen, is altijd bevrijd van alle karmische reacties op zonden.
Als KŠa bekendstaat als de zoon van Devak…, hoe kan Hij dan ongeboren zijn? Dat wordt in het ®r…mad-Bhgavatam uitgelegd: toen Hij voor
Devak… en Vasudeva verscheen, werd Hij niet als een gewoon kind geboren; Hij verscheen in Zijn oorspronkelijke vorm en veranderde Zichzelf
vervolgens in de gedaante van een gewoon kind.
Alles wat onder leiding van KŠa wordt gedaan, is transcendentaal.
Het kan niet worden aangetast door de gunstige of ongunstige reacties die
op materiële activiteiten volgen. Het idee dat er in de materiële wereld
gunstige en ongunstige dingen bestaan is min of meer een gedachtespinsel,
omdat er niets gunstigs bestaat in de materiële wereld. Alles is ongunstig,
want de materiële natuur zelf is ongunstig; we denken alleen maar dat ze
gunstig is. Wat werkelijk gunstig is, hangt af van activiteiten die in KŠabewustzijn en in volkomen devotie en dienstbaarheid worden verricht.
Als we überhaupt willen dat onze activiteiten gunstig zijn, dan moeten we
onder leiding van de Allerhoogste Heer te werk gaan. Zulke leiding wordt
in gezaghebbende heilige teksten als het ®r…mad-Bhgavatam en de
Bhagavad-g…t gegeven of het komt van een bonafide spiritueel leraar.
Omdat de spiritueel leraar de vertegenwoordiger is van de Allerhoogste Heer, is de leiding die hij geeft identiek aan de leiding van de Allerhoogste Heer. De spiritueel leraar, de heilige personen en de heilige
teksten geven allemaal dezelfde richtlijnen; deze drie bronnen spreken
elkaar niet tegen. Alle activiteiten die onder zulke leiding worden verricht,
zijn vrij van de karmische reacties op vrome en zondige daden die men in
de materiële wereld ondergaat. De transcendentale mentaliteit van de
toegewijde tijdens het doen van activiteiten is er een van onthechting. Dat
wordt sannysa genoemd. Zo wordt in Bhagavad-g…t 6.1 gezegd dat
iemand die uit plichtsbesef handelt omdat hem dat door de Allerhoogste
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Heer is opgedragen en die niet zijn toevlucht zoekt in de resultaten van
zijn activiteiten (anritaƒ karma-phalam), werkelijk onthecht is. Iedereen die zijn activiteiten onder leiding van de Allerhoogste Heer verricht,
is een echte sannys… en een yog…. Maar dat geldt niet voor iemand die
alleen maar de kleren van een sannys… heeft aangetrokken of voor degene die zich voordoet als een yog….

tekst 4 – 5
buiÖjaRNaMaSaMMaaeh" +aMaa SaTYa& dMa" XaMa" )
Sau%& du"%& >avae_>aavae >aYa& ca>aYaMaev c )) 4 ))
Aih&Saa SaMaTaa TauiíSTaPaae daNa& YaXaae_YaXa" )
>aviNTa >aava >aUTaaNaa& Mata Wv Pa*QaiGvDaa" )) 5 ))

buddhir jñnam asammohaƒ
kam satyaˆ damaƒ amaƒ
sukhaˆ duƒkhaˆ bhavo ’bhvo
bhayaˆ cbhayam eva ca
ahiˆs samat tu˜is
tapo dnaˆ yao ’yaaƒ
bhavanti bhv bh™tnˆ
matta eva pthag-vidhƒ
buddhiƒ — intelligentie; jñnam — kennis; asammohaƒ — vrijheid van
twijfel; kam — vergevensgezindheid; satyam — waarheidlievendheid;
damaƒ — beheersing van de zintuigen; amaƒ — beheersing van de geest;
sukham — geluk; duƒkham — verdriet; bhavaƒ — geboorte; abhvaƒ —
dood; bhayam — vrees; ca — ook; abhayam — onbevreesdheid; eva —
ook; ca — en; ahiˆs — geweldloosheid; samat — gelijkmoedigheid;
tu˜iƒ — tevredenheid; tapaƒ — ascese; dnam — vrijgevigheid; yaaƒ —
roem; ayaaƒ — schande; bhavanti — ontstaan; bhvƒ — kenmerken;
bh™tnm — van levende wezens; mattaƒ — van Mij; eva — zeker;
pthak-vidhƒ — verschillende onderverdelingen.
Intelligentie; kennis; vrij zijn van twijfel en verwarring; vergevensgezindheid; waarheidlievendheid; beheersing van de zintuigen; beheersing van de geest; vreugde en verdriet; geboorte; dood; angst;
onbevreesdheid; geweldloosheid; gelijkmoedigheid; tevredenheid;
ascese; vrijgevigheid; roem en schande — al deze verschillende
kwaliteiten van levende wezens zijn geschapen door Mij alleen.
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Commentaar: De verschillende kwaliteiten van de levende wezens, of
die nu goed of slecht zijn, zijn allemaal door KŠa geschapen en worden
hier beschreven.
Intelligentie (buddhi) verwijst naar het vermogen om dingen vanuit
het juiste gezichtspunt te analyseren, en kennis (jñnam) verwijst naar
het begrijpen van wat spiritueel en wat materieel is. Gewone kennis, die
men door een universitaire opleiding opdoet, houdt alleen verband met
materie en wordt hier niet aanvaard als kennis. Kennis betekent dat men
een onderscheid weet te maken tussen materie en het spirituele. In het
moderne onderwijs is er geen kennis over het spirituele; men houdt zich
alleen maar bezig met materiële elementen en lichamelijke behoeften.
Academische kennis is daarom niet volledig.
Asammoha, vrij zijn van twijfel en verwarring, wordt bereikt wanneer men niet aarzelt en de transcendentale filosofie begrijpt. Langzaam
maar zeker zal de verwarring verdwijnen. Niets moet blindelings aanvaard
aanvaard, maar alles moet zorgvuldig en met veel aandacht worden aanvaard.
Men moet kam of verdraagzaamheid en vergevensgezindheid beoefenen; men moet verdraagzaam zijn en de kleine overtredingen van
anderen vergeven.
Satyam, waarheidlievendheid, betekent dat feiten moeten worden gepresenteerd zoals ze zijn, zodat iedereen er voordeel bij heeft; feiten moeten niet worden verdraaid. Volgens sociale omgangsvormen is het zo dat
de waarheid alleen gesproken mag worden wanneer deze aangenaam is
voor anderen. Maar dat is geen waarheidlievendheid. De waarheid moet
onverbloemd worden gesproken, zodat anderen zullen begrijpen wat
werkelijk de feiten zijn. Als iemand een dief is en de mensen worden
gewaarschuwd dat hij een dief is, dan is dat de waarheid. Hoewel de
waarheid soms onaangenaam is, moet men niet nalaten deze toch uit te
spreken. Waarheidlievendheid vereist dat iemand de feiten presenteert
zoals ze zijn, zodat iedereen er voordeel bij heeft. Dat is de definitie van
waarheid.
Damaƒ, het beheersen van de zintuigen, betekent dat de zintuigen
niet voor onnodig persoonlijk genot moeten worden gebruikt. Het is niet
verboden om aan de basisbehoeften van de zintuigen te voldoen, maar
onnodig zintuiglijk genot is schadelijk voor spirituele vooruitgang. De zintuigen moeten daarom worden weerhouden van onnodig gebruik.
Op dezelfde manier moet men de geest weerhouden van onnodige
gedachten; dat wordt ama genoemd. Men moet geen tijd verspillen met
overpeinzingen hoe men geld kan verdienen. Dat is misbruik maken van
het denkvermogen. De geest moet worden gebruikt om van de juiste
gezaghebbende personen te weten te komen wat de hoogste noodzaak
is voor de mens. Het denkvermogen moet ontwikkeld worden in het ge-
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10.5

zelschap van personen die gezag hebben op het gebied van de heilige
teksten, van heilige personen, van spiritueel leraren en van personen die
een hoogontwikkeld denkvermogen hebben.
Sukham, plezier of geluk, moet altijd worden gezocht in dat wat bevorderlijk is voor het cultiveren van de spirituele kennis van het KŠabewustzijn. Andersom is het ook zo dat men dat wat ongunstig is voor het
KŠa-bewustzijn moet zien als pijnlijk en als de oorzaak van ellende
(duƒkham). Alles wat gunstig is voor het cultiveren van KŠa-bewustzijn
moet worden aanvaard, maar alles wat ongunstig is moet worden verworpen.
Bhava, geboorte, moet opgevat worden als iets dat betrekking heeft
op het lichaam. Zoals we in het begin van de Bhagavad-g…t hebben besproken, kent de ziel geen geboorte en geen dood (abhva). Geboorte en
dood hebben betrekking op iemands belichaming in de materiële wereld.
Angst (bhayam) wordt veroorzaakt door zich zorgen te maken over
de toekomst. Een KŠa-bewust persoon heeft geen angst, omdat hij er
zeker van is dat hij door zijn activiteiten terug zal gaan naar de spirituele
wereld, terug naar huis, terug naar God. Zijn toekomst is daarom heel
rooskleurig. Maar anderen weten niet wat hun toekomst zal zijn; ze hebben geen kennis over wat hun volgend leven voor hen in petto heeft en
daarom zijn ze voortdurend bezorgd. Als we van deze bezorgdheid bevrijd
willen worden, kunnen we het best KŠa proberen te begrijpen en altijd
KŠa-bewust blijven. Op die manier zullen we bevrijd worden van alle
angst. In het ®r…mad-Bhgavatam (11.2.37) wordt gezegd: bhayaˆ dvit…ybhiniveataƒ syt — angst wordt veroorzaakt doordat we volledig opgaan
in de illusionerende energie. Maar zij die vrij zijn van de illusionerende
energie, die ervan overtuigd zijn dat ze niet het materiële lichaam zijn,
maar spirituele deeltjes van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en die
daarom devotionele dienst aan Hem verrichten, hebben niets te vrezen.
Hun toekomst is zeer rooskleurig. Angst is dus een kenmerk van personen
die niet KŠa-bewust zijn. Abhayam, onbevreesdheid, is alleen mogelijk
voor iemand die KŠa-bewust is.
Ahiˆs, geweldloosheid, betekent dat men niets moet doen wat bij
anderen ellende of verwarring veroorzaakt. De materiële plannen die door
zoveel politici, sociologen, filantropen enz. worden voorgespiegeld, leveren geen goede resultaten op, omdat politici en filantropen geen transcendentale visie hebben; ze weten niet wat werkelijk bevorderlijk is voor
de menselijke samenleving. Ahiˆs betekent dat mensen zo opgeleid
moeten worden, dat ze de gelegenheid die het menselijk lichaam biedt
volledig kunnen benutten. Het menselijk lichaam is bedoeld voor spirituele bewustwording; iedere beweging of commissie die dat niet stimuleert, pleegt geweld ten opzichte van het menselijk lichaam. Dat wat het
toekomstige geluk van de mensen in het algemeen stimuleert, wordt geweldloosheid genoemd.
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Samat, gelijkmoedigheid, verwijst naar vrijheid van gehechtheid en
afkeer. Zeer sterk gehecht zijn of erg onthecht zijn is niet goed. De materiële wereld moet zonder gehechtheid of afkeer aanvaard worden. Alles
wat gunstig is voor de beoefening van KŠa-bewustzijn moet aanvaard
worden en alles wat ongunstig is, moet worden verworpen. Dat is samat,
gelijkmoedigheid. Voor een KŠa-bewust persoon is er niets te verwerpen of te aanvaarden, tenzij het bruikbaar is in het beoefenen van KŠabewustzijn.
Tu˜i, tevredenheid, betekent dat iemand niet gretig moet zijn om
meer en meer materiële bezittingen te vergaren door onnodige activiteiten. Men moet tevreden zijn met alles wat men door de genade van de
Allerhoogste Heer krijgt — dat is tevredenheid.
Tapas betekent soberheid of ascese. Er staan in de veda’s vele regels
en bepalingen die hierbij van toepassing zijn, zoals ’s ochtends vroeg opstaan en een bad nemen. Soms is het erg moeilijk om vroeg op te staan,
maar ieder ongemak dat men op die manier vrijwillig ondergaat, wordt
ascese genoemd. Ook zijn er voorschriften om op bepaalde dagen van
de maand te vasten. Misschien dat iemand niet geneigd is te vasten, maar
als hij vastberaden is om vooruitgang te maken in de wetenschap van het
KŠa-bewustzijn, dan moet hij zulke lichamelijke ongemakken die aanbevolen worden, accepteren. Men moet echter niet onnodig of tegen de
vedische voorschriften in vasten. Men moet niet vasten om een bepaald
politiek doeleinde te bereiken; dat wordt in de Bhagavad-g…t beschreven
als vasten in onwetendheid, en alles wat in onwetendheid of hartstocht
wordt gedaan, leidt niet tot spirituele vooruitgang. Vooruitgang komt echter wanneer alles in de hoedanigheid goedheid wordt gedaan. Daarnaast
verrijkt vasten in overeenstemming met de vedische voorschriften iemand
met spirituele kennis.
Wat betreft vrijgevigheid (dnam): men moet vijftig procent van zijn
inkomen aan een goed doel geven. Maar wat is dat goede doel? Het is een
doel dat verband houdt met KŠa-bewustzijn. Dat is niet alleen een goed
doel, maar het beste doel; omdat KŠa goed is, is Zijn doel ook goed.
Men moet dus vrijgevig zijn tegenover een KŠa-bewust persoon.
Volgens de vedische literatuur moet men vrijgevig zijn voor brhmaŠa’s. Dit gebruik bestaat nog steeds, ook al houdt men zich niet meer
precies aan de vedische voorschriften. Maar toch blijft het voorschriftstaan
dat men de brhmaŠa’s giften moet schenken. Waarom? Omdat zij hogere, spirituele kennis cultiveren. Een brhmaŠa wordt verondersteld zijn
hele leven te wijden aan het doorgronden van Brahman. Brahma jnt…ti
brhmaŠaƒ: iemand wordt een brhmaŠa genoemd als hij Brahman
kent. Schenkingen worden dus gedaan aan brhmaŠa’s, omdat ze altijd
bezig zijn met hogere spirituele dienst en daarom geen tijd hebben om in
hun levensonderhoud te voorzien.
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Volgens de vedische literatuur moet men ook vrijgevig zijn tegenover
iemand in de onthechte levensorde, een sannys…. De sannys…’s gaan
bedelend van deur tot deur — niet voor geld, maar voor missionaire doeleinden. Het systeem is dat ze van deur tot deur gaan om getrouwde personen uit hun sluimer van onwetendheid te halen. Omdat getrouwde
personen bezig zijn met familieaangelegenheden en het werkelijke doel
van het leven — het opwekken van KŠa-bewustzijn — zijn vergeten,
is het de taak van de sannys…’s om als bedelaars naar getrouwde personen te gaan en hen aan te moedigen KŠa-bewust te leven. In de
veda’s wordt gesteld dat iemand datgene moet zien op te wekken en datgene moet zien te bereiken wat hem in deze menselijke levensvorm toekomt. De sannys…’s verspreiden deze kennis en deze methode en daarom
moet men vrijgevig zijn tegenover hen en ook tegenover de brhmaŠa’s en
soortgelijke goede doelen, maar niet tegenover om het even welk doel.
Yaas, roem, moet worden opgevat in overeenstemming met Heer
Caitanya’s woorden, namelijk dat iemand beroemd is wanneer hij bekendstaat als een groot toegewijde; dat is ware roem. Wanneer iemand een
grootheid is geworden in het KŠa-bewustzijn en wanneer dat bekend is,
dan is hij werkelijk beroemd. Wie niet zulke roem heeft, is roemloos
(ayaas).
Al deze kwaliteiten zijn overal in het universum aanwezig, zowel in
de menselijke samenleving als in die van de halfgoden. Er bestaan vele
menselijke levensvormen op andere planeten en ook daar zijn de genoemde kwaliteiten aanwezig. KŠa is degene die deze kwaliteiten geschapen
heeft, maar wie vooruitgang wil maken in KŠa-bewustzijn, zal zelf deze
kwaliteiten in zich ontwikkelen. Volgens het plan van de Allerhoogste
Heer ontwikkelen degenen die devotionele dienst aan Hem verrichten
alle goede kwaliteiten van de halfgoden.
KŠa is de oorsprong van alles wat we aantreffen, of het nu goed is
of slecht. Niets in de materiële wereld kan zich manifesteren zonder al aanwezig te zijn in KŠa. Dat is kennis. Hoewel we weten dat dingen zo van
elkaar verschillen, moeten we ons realiseren dat alles voortkomt uit KŠa.

tekst 6
MahzRYa" Saá PaUveR cTvarae MaNavSTaQaa )
MaÙava MaaNaSaa JaaTaa Yaeza& l/aek- wMaa" Pa[Jaa" )) 6 ))

maharayaƒ sapta p™rve
catvro manavas tath
mad-bhv mnas jt
yeˆ loka imƒ prajƒ
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mah-ayaƒ — de grote wijzen; sapta — zeven; p™rve — vroeger;
catvraƒ — vier; manavaƒ — de Manu’s; tath — ook; mat-bhvƒ —
uit Mij geboren; mnasƒ — uit de geest; jtƒ — geboren; yem — van
hen; loke — in de wereld; imƒ — al dit; prajƒ — bevolking.
De zeven grote wijzen en de vier andere grote wijzen voor hen,
evenals de Manu’s [de voorouders van de mensheid], komen uit
Mij voort door geboorte uit Mijn geest, en alle levende wezens, die
de verschillende planeten bevolken, stammen van hen af.

Commentaar: De Heer geeft hier een genealogisch overzicht van de bevolking van het universum. Brahm is het eerste schepsel, dat geboren
wordt uit de energie van de Allerhoogste Heer, die bekendstaat als HiraŠyagarbha. En van Brahm komen de zeven grote wijzen en vóór hen waren
de andere vier grote wijzen al aanwezig, namelijk Sanaka, Sananda, Santana en Sanatkumra en ook de veertien Manu’s. Deze vijfentwintig grote
wijzen staan samen over het hele universum bekend als de aartsvaders
van de levende wezens. Er bestaan in dit universum ontelbare planeten
en iedere afzonderlijke planeet wordt door een grote verscheidenheid aan
levende wezens bevolkt. Al deze levende wezens stammen af van deze
vijfentwintig aartsvaders.
Voordat Brahm door de genade van KŠa zag hoe hij moest scheppen, beoefende hij gedurende duizend jaren van de halfgoden ascese. Van
Brahm kwamen toen Sanaka, Sanandana, Santana en Sanat-kumra;
daarna kwam Rudra en vervolgens de zeven wijzen. Op die manier werden alle brhmaŠa’s en katriya’s uit de energie van de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods geboren. Brahm staat bekend als Pitmaha, de
grootvader, maar KŠa wordt Prapitmaha genoemd, de vader van de
grootvader. Dit wordt vermeld in Bhagavad-g…t 11.39.

tekst 7
WTaa& iv>aUiTa& YaaeGa& c MaMa Yaae veita TatvTa" )
Saae_ivk-LPaeNa YaaeGaeNa YauJYaTae Naa}a Sa&XaYa" )) 7 ))

etˆ vibh™tiˆ yogaˆ ca
mama yo vetti tattvataƒ
so ’vikalpena yogena
yujyate ntra saˆayaƒ
etm — al deze; vibh™tim — volheid; yogam — mystieke kracht; ca — ook;
mama — van Mij; yaƒ — iedereen die; vetti — kent; tattvataƒ — feitelijk;
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saƒ — hij; avikalpena — zonder af te dwalen; yogena — in devotionele
dienst; yujyate — is bezig; na — nooit; atra — hier; saˆayaƒ — twijfel.
Wie werkelijk overtuigd is van Mijn volheid en mystieke kracht,
zal onvermengde devotionele dienst verrichten; daarover bestaat
geen twijfel.

Commentaar: Het summum van spirituele perfectie is kennis over de
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Tenzij iemand vast overtuigd is van
de verschillende volheden van de Allerhoogste Heer, kan hij geen devotionele dienst verrichten. Over het algemeen weten mensen dat God groot
is, maar ze hebben geen gedetailleerde kennis van Zijn grootheid. Hier
zijn de details. Wanneer iemand de volheden van de Allerhoogste feitelijk
kent, blijft er geen ander alternatief meer over dan zich aan Hem over te
geven. Deze feitelijke kennis kan men vinden in de beschrijvingen in het
®r…mad-Bhgavatam, de Bhagavad-g…t en soortgelijke teksten.
Voor het bestuur van dit universum zijn er over de planetenstelsels
talloze halfgoden verspreid; de belangrijkste onder hen zijn Brahm, Heer
®iva, de vier grote Kumra’s en de andere aartsvaders. De bevolking van
het universum heeft vele voorouders, maar ze komen allemaal voort uit
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, KŠa. De Heer is de oorspronkelijke voorvader van alle voorvaders.
Dit zijn enkele van de volheden van de Allerhoogste Heer. Wie hier
volledig van doordrongen is, aanvaardt KŠa vol vertrouwen en zonder
enige twijfel en begint devotionele dienst te verrichten. Al deze gedetailleerde kennis is nodig om de interesse in de liefdevolle devotionele
dienst aan de Heer te vergroten. Het volledig beseffen van de grootheid
van KŠa is daarom iets dat men niet moet veronachtzamen, want door
de grootheid van KŠa te beseffen, zal men in staat zijn om oprecht en
standvastig te zijn in devotionele dienst aan Hem.

tekst 8
Ah& SavRSYa Pa[>avae Mata" Sav| Pa[vTaRTae )
wiTa MaTva >aJaNTae Maa& buDaa >aavSaMaiNvTaa" )) 8 ))

ahaˆ sarvasya prabhavo
mattaƒ sarvaˆ pravartate
iti matv bhajante mˆ
budh bhva-samanvitƒ
aham — Ik; sarvasya — van alles; prabhavaƒ — de oorsprong; mattaƒ
uit Mij; sarvam — alles; pravartate — komt voort; iti — zo; matv —
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wetend; bhajante — worden toegewijd; mm — aan Mij; budhƒ — de
geleerden; bhva-samanvitƒ — met volle aandacht.
Ik ben de oorsprong van alle spirituele en materiële werelden.
Alles komt voort uit Mij. De wijzen die hiervan volkomen doordrongen zijn, bewijzen Me devotionele dienst en vereren Me met
heel hun hart.

Commentaar: Een erudiet geleerde die de veda’s perfect heeft bestudeerd, die informatie heeft ontvangen van gezaghebbende personen als
Heer Caitanya en die weet hoe hij die kennis moet toepassen, begrijpt dat
KŠa de oorsprong is van alles wat bestaat, zowel in de spirituele als in
de materiële werelden. Omdat zo iemand hierover perfecte kennis heeft,
wordt hij standvastig in devotionele dienst aan de Allerhoogste Heer. Hij
kan door geen enkele dwaas of door welke hoeveelheid dwaze commentaren dan ook op andere gedachten worden gebracht.
Alle vedische teksten zijn het erover eens dat KŠa de oorsprong is
van Brahm, ®iva en alle andere halfgoden. In de Atharva-veda (Goplatpan… Upaniad, P™rva 24) staat: yo brahmŠaˆ vidadhti p™rvaˆ yo
vai vedˆ ca gpayati sma kŠaƒ — ‘Het was KŠa die in het begin de
vedische kennis aan Brahm onderwees en die haar in het verleden verspreid heeft.’ En ook de NryaŠa Upaniad (1) zegt: atha puruo ha vai
nryaŠo ’kmayata prajƒ sjeyeti — ‘Toen verlangde de Allerhoogste
Persoonlijkheid NryaŠa levende wezens te scheppen.’ De upaniad ver
volgt: nryaŠd brahm jyate, nryaŠd prajpatiƒ prajyate, nryaŠd indro jyate, nryaŠd a˜au vasavo jyante, nryaŠd
ekdaa rudr jyante, nryaŠd dvdadityƒ — ‘Uit NryaŠa
komt Brahm voort en uit NryaŠa komen ook de aartsvaders voort. Uit
NryaŠa komt Indra voort, uit NryaŠa komen de acht Vasu’s voort, uit
NryaŠa komen de elf Rudra’s voort, uit NryaŠa komen de twaalf
šditya’s voort.’ Deze NryaŠa is een expansie van KŠa.
In dezelfde veda wordt het volgende gezegd: brahmaŠyo devak…putraƒ — ‘De zoon van Devak…, KŠa, is de Allerhoogste Persoonlijkheid.’
(NryaŠa Upaniad 4) Vervolgens wordt gezegd: eko vai nryaŠa
s…n na brahm na …no npo ngni-samau neme dyv-pthiv… na
nakatrŠi na s™ryaƒ — ‘In het begin van de schepping was er alleen de
Allerhoogste Persoonlijkheid NryaŠa. Er was geen Brahm, geen ®iva,
geen water, geen vuur, geen maan, geen sterrenhemel, geen zon.’ (Mah
Upaniad 1) In de Mah Upaniad wordt ook gezegd dat Heer ®iva uit
het voorhoofd van de Allerhoogste Heer geboren werd. De veda’s zeggen
daarom dat de Allerhoogste Heer, de schepper van Brahm en ®iva, aanbeden moet worden.
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In de Moka-dharma zegt KŠa:
prajpatiˆ ca rudraˆ cpy
aham eva sjmi vai
tau hi mˆ na vijn…to
mama my-vimohitau
‘De aartsvaders, ®iva en anderen werden door Mij geschapen, ook al weten
ze dat niet omdat ze verward zijn door Mijn illusionerende energie.’
In de Varha PurŠa wordt ook gezegd:
nryaŠaƒ paro devas
tasmj jta caturmukhaƒ
tasmd rudro ’bhavad devaƒ
sa ca sarva-jñatˆ gataƒ
‘NryaŠa is de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en uit Hem kwam
Brahm voort, uit wie ®iva voortkwam.’
Heer KŠa is de oorsprong van alle scheppingen en Hij wordt de
meest directe oorzaak van alles genoemd. Hij zegt: ‘Omdat alles uit Mij
voortkomt, ben Ik de oorspronkelijke bron van alles. Alles is ondergeschikt aan Mij; niemand staat boven Mij.’ Buiten KŠa bestaat er geen
andere allerhoogste bestuurder. Wie KŠa als zodanig begrijpt door van
een bonafide spiritueel leraar te horen, met verwijzingen naar de vedische
literatuur, wendt al zijn energie aan voor het KŠa-bewustzijn en wordt
een werkelijk geleerd persoon. Vergeleken met hem zijn alle anderen die
KŠa niet werkelijk kennen, maar dwazen. Alleen een dwaas zal KŠa
als een gewoon man beschouwen. Een KŠa-bewust persoon moet zich
niet door dwazen in verwarring laten brengen; hij moet alle ongeautoriseerde commentaren op en interpretaties van de Bhagavad-g…t vermijden en vastbesloten en vastberaden doorgaan met KŠa-bewustzijn.

tekst 9
MaiÀtaa MaÓTaPa[a<aa baeDaYaNTa" ParSParMa( )
k-QaYaNTaê Maa& iNaTYa& TauZYaiNTa c rMaiNTa c )) 9 ))

mac-citt mad-gata-prŠ
bodhayantaƒ parasparam
kathayanta ca mˆ nityaˆ
tuyanti ca ramanti ca
mat-cittƒ — hun gedachten volledig van Mij vervuld; mat-gata-prŠƒ
— hun leven aan Mij toegewijd; bodhayantaƒ — predikend; paraspa-
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ram— onder elkaar; kathayantaƒ — pratend; ca — ook; mm — over
Mij; nityam — voortdurend; tuyanti — raken tevreden; ca — ook; ramanti — ervaren transcendentale vreugde; ca — ook.
De gedachten van Mijn zuivere toegewijden zijn voortdurend van
Mij vervuld, hun leven is volledig aan Mijn dienst gewijd en door
elkaar te verlichten en voortdurend over Mij te spreken, ervaren
ze grote tevredenheid en geluk.

Commentaar: Zuivere toegewijden, van wie de kenmerken hier worden
genoemd, zijn voortdurend bezig met transcendentale liefdedienst aan de
Heer. Hun geest kan niet worden afgeleid van de lotusvoeten van KŠa
en hun gesprekken gaan uitsluitend over transcendentale onderwerpen.
De kenmerken van een zuivere toegewijde worden vooral in dit vers besproken. De toegewijden van de Allerhoogste Heer zijn vierentwintig uur
per dag bezig met het verheerlijken van Zijn eigenschappen en Zijn activiteiten van vermaak. Hun hart en ziel gaan voortdurend op in KŠa en ze
beleven er plezier aan om met andere toegewijden over Hem te spreken.
In het beginstadium van devotionele dienst beleven toegewijden transcendentaal plezier aan deze dienst zelf en in het gevorderde stadium ervaren ze werkelijk liefde voor God. Wanneer ze zich eenmaal in die transcendentale positie bevinden, genieten ze van de hoogste perfectie die de
Heer in Zijn woning tentoonspreidt.
Heer Caitanya vergelijkt transcendentale devotionele dienst met het
planten van een zaadje in het hart van het levend wezen. Er zijn ontelbare
levende wezens die over alle verschillende planeten van het hele universum rondzwerven, maar onder hen zijn er maar enkele die zo fortuinlijk
zijn dat ze een zuivere toegewijde ontmoeten en de kans krijgen om te
begrijpen wat devotionele dienst is. Deze devotionele dienst is dus net
als een zaadje en wanneer het in het hart van een levend wezen gezaaid
wordt en deze blijft doorgaan met het horen en chanten van Hare KŠa,
Hare KŠa, KŠa KŠa, Hare Hare/ Hare Rma, Hare Rma, Rma Rma,
Hare Hare, dan zal dat zaadje ontkiemen, net zoals het zaadje van een
boom ontkiemt wanneer het regelmatig water krijgt. De spirituele plant
van devotionele dienst groeit geleidelijk aan steeds verder, totdat ze door
het omhulsel van het materiële universum dringt en binnengaat in de
gloed van de brahmajyoti in de spirituele hemel. Daar groeit de plant
verder totdat ze Goloka Vndvana bereikt, de allerhoogste planeet van
KŠa. Ten slotte zoekt ze haar toevlucht onder de lotusvoeten van KŠa
en blijft daar. Vervolgens groeien er net als bij een gewone plant geleidelijk aan vruchten en bloemen aan de plant van devotionele dienst en het
geven van water in de vorm van horen en chanten gaat door.
Deze plant van devotionele dienst wordt volledig beschreven in het
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Caitanya-caritmta (Madhya-l…l, hoofdstuk 19). Daarin wordt uitgelegd
dat wanneer de hele plant zijn toevlucht zoekt onder de lotusvoeten van
de Allerhoogste Heer, men volledig opgaat in liefde voor God. Op dat
moment kan men zelfs niet voor een moment meer blijven leven zonder in
contact te staan met de Allerhoogste Heer, net zoals een vis niet kan leven
zonder water. In die toestand van contact met de Allerhoogste Heer verwerft de toegewijde transcendentale kwaliteiten.
Het ®r…mad-Bhgavatam staat vol verhalen over de relatie tussen de
Allerhoogste Heer en Zijn toegewijden; het is daarom zeer dierbaar aan de
toegewijden. Dit wordt in het Bhgavatam zelf gezegd (12.13.18): r…madbhgavataˆ purŠam amalaˆ yad vaiŠavnˆ priyam. In die verhalen
staat niets over materiële activiteiten, economische ontwikkeling, zinsbevrediging of bevrijding. Het ®r…mad-Bhgavatam is de enige tekst die de
transcendentale natuur van de Allerhoogste Heer en Zijn toegewijden volledig beschrijft. De zelfgerealiseerde, KŠa-bewuste zielen beleven voortdurend plezier aan het horen van zulke transcendentale literatuur, net
zoals een jongen en een meisje plezier beleven wanneer ze samen zijn.

tekst 10
Taeza& SaTaTaYau¢-aNaa& >aJaTaa& Pa[qiTaPaUvRk-Ma( )
ddaiMa buiÖYaaeGa& Ta& YaeNa MaaMauPaYaaiNTa Tae )) 10 ))

teˆ satata-yuktnˆ
bhajatˆ pr…ti-p™rvakam
dadmi buddhi-yogaˆ taˆ
yena mm upaynti te
tem — aan hen; satata-yuktnm — voortdurend verbonden; bhajatm — in devotionele dienst; pr…ti-p™rvakam — in liefdevolle extase;
dadmi — Ik geef; buddhi-yogam — werkelijke intelligentie; tam — dat;
yena — waardoor; mm — tot Mij; upaynti — komen; te — zij.
Aan hen die Mij voortdurend met liefde en devotie dienen, geef Ik
het verstand waarmee ze tot Mij kunnen komen.

Commentaar: In dit vers is het woord ‘buddhi-yogam’ heel belangrijk.
Uit het tweede hoofdstuk kunnen we ons herinneren dat de Heer tijdens Zijn onderricht aan Arjuna zei dat Hij over vele dingen met Arjuna
gesproken had en dat Hij hem instructies zou geven over buddhi-yoga.
Die buddhi-yoga wordt nu uitgelegd. Buddhi-yoga is activiteit in KŠabewustzijn; dat is de hoogste vorm van intelligentie. Buddhi betekent
‘intelligentie’ en yoga betekent ‘mystieke activiteiten’ of ‘mystieke verhef-
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fing’. De activiteit van iemand die terug probeert te gaan naar huis, terug
naar God, en die zich volledig op het KŠa-bewustzijn toelegt door devotionele dienst, wordt buddhi-yoga genoemd. Met andere woorden, buddhiyoga is de methode waardoor men uit de verstrikking van de materiële
wereld komt. Uiteindelijk is KŠa het doel van vooruitgang, maar mensen
weten dit niet. Daarom is omgang met toegewijden en een bonafide spiritueel leraar zo belangrijk. Men moet weten dat KŠa het doel is, en wanneer dit doel eenmaal gesteld is, zal het pad langzaam maar zeker worden
afgelegd en zal het uiteindelijke doel bereikt worden.
Wanneer iemand weet wat het doel van het leven is, maar verslaafd
is aan de vruchten van zijn activiteiten, dan is hij bezig met karma-yoga.
Wanneer iemand weet dat KŠa het doel is, maar plezier beleeft aan
mentale speculatie om KŠa te begrijpen, dan is hij bezig met jñna-yoga.
En wanneer iemand het doel kent en KŠa alleen in KŠa-bewustzijn en
devotionele dienst zoekt, dan is hij bezig met bhakti-yoga of buddhi-yoga,
die op zichzelf als yoga volkomen is. Deze complete yoga is het hoogste
en volmaakte niveau van het leven.
Iemand mag dan een bonafide spiritueel leraar hebben en zich bij
een spirituele organisatie hebben aangesloten, maar als hij zelfs dan niet
intelligent genoeg is om vooruitgang te maken, geeft KŠa van binnenuit
instructies, zodat hij uiteindelijk zonder moeilijkheden tot Hem kan komen. De voorwaarde is dat zo iemand altijd bezig is met KŠa-bewustzijn
en dat hij met liefde en devotie allerlei soorten diensten bewijst. Hij moet
een of andere activiteit verrichten voor KŠa en die activiteit moet met
liefde worden gedaan. Als een toegewijde niet intelligent genoeg is om
vooruitgang te maken op het pad van zelfrealisatie, maar wel oprecht
en toegewijd is aan zijn activiteiten in devotionele dienst, dan geeft de
Heer hem een kans om vooruitgang te maken en uiteindelijk tot Hem te
komen.

tekst 11
TaezaMaevaNauk-MPaaQaRMahMajaNaJa& TaMa" )
NaaXaYaaMYaaTMa>aavSQaae jaNadqPaeNa >aaSvTaa )) 11 ))

tem evnukamprtham
aham ajñna-jaˆ tamaƒ
naymy tma-bhva-stho
jñna-d…pena bhsvat
tem — voor hen; eva — zeker; anukamp-artham — om bijzondere
genade te tonen; aham — Ik; ajñna-jam — door onwetendheid; tamaƒ
— duisternis; naymi — verdrijf; tma-bhva — in hun hart; sthaƒ —
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bevindend; jñna — van kennis; d…pena — met de lamp; bhsvat —
stralende.
Om hun bijzondere genade te tonen, verdrijf Ik, die aanwezig ben
in hun hart, met de stralende lamp van kennis de duisternis die
voortkomt uit onwetendheid.

Commentaar: Toen Heer Caitanya in Benares was en het chanten van
Hare KŠa, Hare KŠa, KŠa KŠa, Hare Hare/ Hare Rma, Hare Rma,
Rma Rma, Hare Hare verspreidde, werd Hij door duizenden mensen
gevolgd. Praknanda Sarasvat…, die in die tijd een zeer invloedrijk en
erudiet geleerde uit Benares was, bespotte Heer Caitanya omdat hij Hem
een sentimentalist vond. Soms bekritiseren myvd…-filosofen de toegewijden, omdat ze denken dat de meesten van hen in de duisternis van
onwetendheid verkeren en filosofisch gezien naïeve sentimentalisten zijn.
Maar in werkelijkheid is dat niet zo. Er zijn uiterst erudiete geleerden die
de filosofie van devotionele dienst hebben vertegenwoordigd. Maar zelfs
als een toegewijde niet zijn voordeel doet met wat deze geleerden hebben geschreven of met zijn spiritueel leraar, dan zal hij, als hij oprecht is in
zijn devotionele dienst, door KŠa Zelf geholpen worden, die Zich in zijn
hart bevindt. Het is dus uitgesloten dat een oprechte toegewijde die bezig
is met KŠa-bewustzijn, geen kennis heeft. Het enige wat vereist is, is dat
men zijn devotionele dienst volledig KŠa-bewust verricht.
De myvd…-filosofen denken dat iemand zonder zijn onderscheidingsvermogen te gebruiken geen zuivere kennis kan bezitten. De Heer
antwoordt hen als volgt: zij die bezig zijn met zuivere devotionele dienst
worden, zoals dit vers zegt, toch door de Allerhoogste God geholpen, ook
al hebben ze geen goed onderwijs gehad of zelfs al hebben ze niet voldoende kennis van de vedische principes.
De Heer vertelt Arjuna hier dat het in wezen onmogelijk is om alleen
door theoretisch denken de Allerhoogste Waarheid, de Absolute Waarheid, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, te begrijpen, want de Allerhoogste Waarheid is zo groot, dat het onmogelijk is Hem enkel door een
mentale inspanning te begrijpen of te bereiken. De mens kan miljoenen
jaren doorgaan met theoretiseren, maar als hij geen devotie heeft, als hij
geen liefde heeft voor de Absolute Waarheid, dan zal hij KŠa, de Allerhoogste Waarheid, nooit begrijpen. De Allerhoogste Waarheid, KŠa, kan
alleen maar door devotionele dienst worden tevredengesteld en door Zijn
onvoorstelbare energie kan Hij Zichzelf aan het hart van de zuivere toegewijde onthullen. De zuivere toegewijde draagt KŠa altijd in zijn hart;
door de aanwezigheid van KŠa, die als de zon is, wordt de duisternis
van onwetendheid onmiddellijk verdreven. Dat is de speciale genade die
KŠa Zijn zuivere toegewijde geeft.
In de loop van vele, vele miljoenen levens raakte het levend wezen
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onzuiver door het contact met de materiële energie en als gevolg daarvan
is zijn hart altijd bedekt met het stof van het materialisme. Maar als het
devotionele dienst begint te verrichten en voortdurend Hare KŠa chant,
dan zal dat stof snel verdwijnen en zal het verheven worden naar het
niveau van zuivere kennis. Het uiteindelijke doel, ViŠu, kan alleen worden bereikt door dit chanten en door devotionele dienst, maar niet door
mentale speculaties of filosofische debatten.
De zuivere toegewijde hoeft zich niet druk te maken over materiële
levensbehoeften; hij hoeft niet bezorgd te zijn, want als hij de duisternis uit
zijn hart verdrijft, wordt hij vanzelf in alles voorzien door de Allerhoogste
Heer, die tevreden is over zijn liefdevolle devotionele dienst. Dit is de essentie van wat de Bhagavad-g…t ons leert. Door het bestuderen van de
Bhagavad-g…t kan men een ziel worden die volkomen aan de Allerhoogste
Heer is overgegeven en kan men zich toeleggen op zuivere devotionele
dienst. Zodra de Heer de leiding neemt, raakt men volledig verlost van
allerlei materialistische inspanningen.

tekst 12 – 13
AJauRNa ovac
Par& b]ø Par& DaaMa Paiv}a& ParMa& >avaNa( )
Pauåz& XaaìTa& idVYaMaaiddevMaJa& iv>auMa( )) 12 ))
AahuSTvaMa*zYa" SaveR devizRNaaRrdSTaQaa )
AiSaTaae devl/ae VYaaSa" SvYa& cEv b]vqiz Mae )) 13 ))

arjuna uvca
paraˆ brahma paraˆ dhma
pavitraˆ paramaˆ bhavn
puruaˆ vataˆ divyam
di-devam ajaˆ vibhum
hus tvm ayaƒ sarve
devarir nradas tath
asito devalo vysaƒ
svayaˆ caiva brav…i me
arjunaƒ uvca — Arjuna zei; param — allerhoogste; brahma — waarheid; param — allerhoogste; dhma — steun, onderhoud; pavitram —
zuiver; paramam — allerhoogste; bhavn — Jij; puruam — persoon;
vatam — eeuwige; divyam — transcendentale; di-devam — de oorspronkelijke Heer; ajam — ongeboren; vibhum — grootste; huƒ— zeggen; tvm — over Jou; ayaƒ — wijzen; sarve — alle; deva-iƒ — de
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wijze onder de halfgoden; nradaƒ — Nrada; tath — ook; asitaƒ —
Asita; devalaƒ — Devala; vysaƒ — Vysa; svayam — zelf; ca — ook; eva
— zeker; brav…i — Je legt uit; me — aan Mij.
Arjuna zei: Jij bent de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, de allerhoogste verblijfplaats, de zuiverste, de Absolute Waarheid. Jij bent
de eeuwige, transcendentale en oorspronkelijke persoon, de ongeborene, de grootste. Alle grote wijzen zoals Nrada, Asita, Devala
en Vysa bevestigen deze waarheid over Jou en nu verklaar Je het
me Zelf.

Commentaar: In deze twee verzen geeft de Allerhoogste Heer de myvd…-filosoof de kans om in te zien dat de Allerhoogste van de individuele
ziel verschilt, iets wat hier duidelijk wordt gesteld. Nadat Arjuna de vier
essentiële verzen van de Bhagavad-g…t in dit hoofdstuk gehoord had,
verdwenen al zijn twijfels en aanvaardde hij KŠa als de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods. Meteen verklaarde hij nadrukkelijk: ‘Jij bent paraˆ
brahma, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods.’
Eerder had KŠa al gezegd dat Hij degene is die alles en iedereen
heeft voortgebracht. Iedere halfgod en ieder levend wezen is van Hem
afhankelijk. Uit onwetendheid denken mensen en halfgoden dat ze absoluut zijn en onafhankelijk van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Die
onwetendheid wordt volledig weggenomen door devotionele dienst; dit
heeft de Heer al in het vorige vers uitgelegd. Door Zijn genade aanvaardt
Arjuna Hem nu, in overeenstemming met de vedische voorschriften, als
de Allerhoogste Waarheid. Arjuna noemt KŠa niet de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, de Allerhoogste Waarheid, omdat hij KŠa wil vleien
of omdat KŠa zijn innige vriend is. Alles wat Arjuna in deze twee verzen
zegt, wordt door de veda’s bevestigd. De veda’s bevestigen het feit dat alleen iemand die zich op devotionele dienst aan de Heer toelegt, Hem kan
begrijpen maar anderen niet. Elk afzonderlijk woord dat in dit vers door
Arjuna wordt gesproken, wordt door de veda’s bevestigd.
In de Kena Upaniad wordt verklaard dat het Allerhoogste Brahman
de basis van alles is, en KŠa heeft al uitgelegd dat alles op Hem berust.
De MuŠaka Upaniad bevestigt dat de Allerhoogste Heer, op wie alles
berust, alleen doorgrond kan worden door iemand die voortdurend aan
Hem denkt. Dit voortdurend aan KŠa denken is smaraŠam, een van
de methoden van devotionele dienst. Alleen door devotionele dienst aan
KŠa kan iemand zijn eigen positie begrijpen en zich ontdoen van dit
materiële lichaam.
De Allerhoogste Heer wordt in de veda’s aanvaard als de zuiverste
van het zuivere. Wie beseft dat KŠa de zuiverste van het zuivere is, kan
worden bevrijd van alle zondige activiteiten; men kan niet ontsmet wor-
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den van zondige activiteiten zonder zich over te geven aan de Allerhoogste Heer. Dat Arjuna KŠa als de allerzuiverste aanvaardt, strookt met de
aanwijzingen in de vedische literatuur. Daarnaast wordt dit ook door grote
persoonlijkheden bevestigd, waarvan Nrada de belangrijkste is.
KŠa is de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en men moet altijd op
Hem mediteren en plezier beleven aan de transcendentale relatie die men
met Hem heeft. Hij is het allerhoogste bestaan. Hij is vrij van lichamelijke
behoeften en van geboorte en dood. Niet alleen Arjuna bevestigt dit, maar
ook de hele vedische literatuur, zoals de puraŠa’s en de historiën. In alle
vedische teksten wordt KŠa op die manier beschreven en Zelf zegt de
Allerhoogste Heer in het vierde hoofdstuk van de Bhagavad-g…t: ‘Hoewel Ik ongeboren ben, verschijn Ik op deze aarde om religieuze principes
in te stellen.’ Hij is de allerhoogste oorsprong; Hij heeft geen oorzaak,
want Hij is de oorzaak van alle oorzaken en alles komt voort uit Hem.
Deze perfecte kennis kan men ontvangen door de genade van de Allerhoogste Heer.
Arjuna spreekt hier door de genade van KŠa. Als we de Bhagavadg…t willen begrijpen, dan moeten we de uitspraken in deze twee verzen
accepteren. Dat is het parampar-systeem, het accepteren van de opeenvolging van discipelen. Wie geen deel uitmaakt van de opeenvolging van
discipelen, kan de Bhagavad-g…t niet begrijpen. Het is onmogelijk haar
te begrijpen door zogenaamd academisch onderwijs. Ondanks zoveel
bewijs in de vedische literatuur, blijven zij die trots zijn op hun academisch onderwijs jammer genoeg vasthouden aan hun halsstarrige overtuiging dat KŠa een gewoon persoon is.

tekst 14
SavRMaeTad*Ta& MaNYae YaNMaa& vdiSa ke-Xav )
Na ih Tae >aGavNVYai¢&- ivdudeRva Na daNava" )) 14 ))

sarvam etad taˆ manye
yan mˆ vadasi keava
na hi te bhagavan vyaktiˆ
vidur dev na dnavƒ
sarvam — alles; etat — dit; tam — waarheid; manye — ik aanvaard;
yat — welke; mm — aan mij; vadasi — Je vertelt; keava — o KŠa; na
— nooit; hi — zeker; te — Jouw; bhagavan — o Persoonlijkheid Gods;
vyaktim — openbaring; viduƒ — kunnen begrijpen; devƒ — de halfgoden; na — evenmin; dnavƒ — de demonen.
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10.15

O KŠa, alles wat Je me hebt gezegd aanvaard ik volkomen als de
waarheid. Zowel de halfgoden als de demonen, o Heer, kunnen Je
gedaante en Je transcendentale eigenschappen niet begrijpen.

Commentaar: Arjuna bevestigt hier dat personen met een goddeloze en
demonische aard KŠa niet kunnen begrijpen. Hij wordt zelfs door de
halfgoden niet begrepen, laat staan door de zogenaamde geleerden van
deze moderne wereld. Door de genade van de Allerhoogste Heer heeft
Arjuna begrepen dat KŠa de Allerhoogste Waarheid is en dat Hij volmaakt is. Men moet daarom het voorbeeld van Arjuna volgen, die tot een
autoriteit op het gebied van de Bhagavad-g…t werd gemaakt.
In het vierde hoofdstuk werd beschreven dat het parampar-systeem
of de opeenvolging van discipelen voor het begrijpen van de Bhagavadg…t verloren was gegaan. Via Arjuna herstelde KŠa daarom die opeenvolging, omdat Hij Arjuna beschouwde als Zijn innige vriend en als een
groot toegewijde. Zoals we in onze inleiding tot de G…topaniad hebben
verklaard, moet de Bhagavad-g…t daarom binnen het parampar-systeem
worden begrepen. Toen het parampar-systeem verloren was gegaan,
werd Arjuna uitgekozen om het in ere te herstellen. De houding van Arjuna
dat hij alles wat KŠa zegt aanvaardt, moet worden nagestreefd. Alleen
dan kunnen we de essentie van de Bhagavad-g…t begrijpen en alleen dan
kunnen we begrijpen dat KŠa de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is.

tekst 15
SvYaMaevaTMaNaaTMaaNa& veTQa Tv& PauåzaetaMa )
>aUTa>aavNa >aUTaeXa devdev JaGaTPaTae )) 15 ))

svayam evtmantmnaˆ
vettha tvaˆ puruottama
bh™ta-bhvana bh™tea
deva-deva jagat-pate
svayam — zelf; eva — zeker; tman — door Jezelf; tmnam — Jezelf;
vettha — kent; tvam — Jij; purua-uttama — o grootste van alle personen; bh™ta-bhvana — o oorsprong van alles; bh™ta-…a — o Heer van
alles; deva-deva — o Heer van alle halfgoden; jagat-pate — o Heer van
het hele universum.
Sterker nog, alleen Jij kent Jezelf door Je eigen interne vermogen,
o Allerhoogste Persoon, oorsprong van alles, Heer van alle wezens,
God der goden, Heer van het universum!
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Commentaar: De Allerhoogste Heer, KŠa, kan gekend worden door
personen die een relatie met Hem hebben, doordat ze net als Arjuna en zijn
volgelingen devotionele dienst verrichten. Personen met een demonische
of atheïstische mentaliteit kunnen KŠa niet kennen. Mentale speculatie,
die iemand van de Allerhoogste Heer wegvoert, is een ernstige zonde en
iemand die KŠa niet kent, moet niet proberen de Bhagavad-g…t uit te
leggen. De Bhagavad-g…t wordt door KŠa gesproken en omdat ze over
de wetenschap van KŠa gaat, moet ze van Hem worden vernomen, zoals Arjuna haar vernam. Ze moet niet van atheïstische personen worden
vernomen.
In het ®r…mad-Bhgavatam (1.2.11) staat:
vadanti tat tattva-vidas
tattvaˆ yaj jñnam advayam
brahmeti paramtmeti
bhagavn iti abdyate
Men kan zich bewust worden van de drie aspecten van de Allerhoogste
Waarheid: als het onpersoonlijk Brahman, als de gelokaliseerde Paramtm en uiteindelijk als de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. In het laatste stadium van het begrijpen van de Absolute Waarheid komt men dus
tot de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. De doorsnee mens of zelfs een
bevrijd persoon, die zich bewust is van het onpersoonlijk Brahman of de
gelokaliseerde Paramtm, begrijpt niet noodzakelijk Gods persoonlijkheid. Zulke personen kunnen daarom proberen de Allerhoogste Persoon
te begrijpen met behulp van de verzen die door deze persoon, KŠa, in
de Bhagavad-g…t worden gesproken.
Soms accepteren impersonalisten KŠa als Bhagavn of aanvaarden
ze Zijn gezag. Toch kunnen vele bevrijde personen niet begrijpen dat
KŠa Puruottama is, de Allerhoogste Persoon. Daarom spreekt Arjuna
Hem aan met Puruottama. Maar dit wil nog niet zeggen dat iemand
begrijpt dat KŠa de vader van alle levende wezens is; daarom spreekt
Arjuna Hem aan met Bh™ta-bhvana. En wanneer iemand begint te begrijpen dat KŠa de vader van alle levende wezens is, dan zou het kunnen
zijn dat hij niet begrijpt dat KŠa de allerhoogste bestuurder is; daarom
wordt Hij hier aangesproken met Bh™tea, de allerhoogste bestuurder van
alle levende wezens. Maar zelfs als iemand begrijpt dat KŠa de allerhoogste bestuurder van alle levende wezens is, dan kan het nog zijn dat
hij niet weet dat Hij de oorsprong van alle halfgoden is; daarom wordt Hij
aangesproken met Devadeva, de vererenswaardige God voor alle halfgoden. En zelfs als iemand weet dat KŠa de vererenswaardige God van alle
halfgoden is, dan kan het zijn dat hij niet weet dat Hij de allerhoogste eigenaar van alles is; daarom wordt Hij Jagatpati genoemd. Zo wordt in dit vers
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door de bewustwording van Arjuna de waarheid over KŠa gevestigd, en
we moeten in Arjuna’s voetsporen treden om KŠa te begrijpen zoals Hij is.

tekst 16
v¢u-MahRSYaXaeze<a idVYaa ùaTMaiv>aUTaYa" )
Yaai>aivR>aUiTai>al/aeRk-aiNaMaa&STv& VYaaPYa iTaïiSa )) 16 ))

vaktum arhasy aeeŠa
divy hy tma-vibh™tayaƒ
ybhir vibh™tibhir lokn
imˆs tvaˆ vypya ti˜hasi
vaktum — zeggen; arhasi — Je wordt verzocht; aeeŠa — uitvoerig;
divyƒ — goddelijk; hi — zeker; tma — Je eigen; vibh™tayaƒ — volheden; ybhiƒ — waardoor; vibh™tibhiƒ — volheden; lokn — alle planeten;
imn — deze; tvam — Jij; vypya — doordringend; ti˜hasi — verblijft.
Vertel me alsjeblieft uitvoerig over Je goddelijke volheden waarmee Je al deze werelden doordringt.

Commentaar: Uit dit vers blijkt dat Arjuna al tevreden is met het begrip
dat hij van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, KŠa, heeft. Door de
genade van KŠa bezit Arjuna persoonlijke ervaring, intelligentie, kennis
en al wat iemand hieraan ook maar kan ontlenen, en met behulp van dit
alles heeft hij begrepen dat KŠa de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods
is. Hij heeft geen twijfels, maar toch vraagt hij KŠa om Zijn alomtegenwoordige aspect te beschrijven. De mensen in het algemeen en de impersonalisten in het bijzonder houden zich voornamelijk bezig met het
alomtegenwoordige aspect van de Allerhoogste; Arjuna vraagt KŠa
daarom naar Zijn bestaan in Zijn alomtegenwoordige aspect door Zijn
verschillende energieën. Men moet begrijpen dat Arjuna dit vraagt in het
belang van de mensen in het algemeen.

tekst 17
k-Qa& ivÛaMah& YaaeiGa&STva& Sada PairicNTaYaNa( )
ke-zu ke-zu c >aavezu icNTYaae_iSa >aGavNMaYaa )) 17 ))

kathaˆ vidym ahaˆ yogiˆs
tvˆ sad paricintayan
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keu keu ca bhveu
cintyo ’si bhagavan may
katham — hoe; vidym aham — zal ik kennen; yogin — o allerhoogste
mysticus; tvm — Jij; sad — altijd; paricintayan — denkend aan; keu
— in welke; keu — in welke; ca — ook; bhveu — vormen; cintyaƒ
asi — moet er aan Je gedacht worden; bhagavan — o Allerhoogste; may
— door mij.
O KŠa, o allerhoogste mysticus, hoe zal Ik voortdurend aan Je
denken en hoe zal ik Je kennen? In welke verschillende verschijningsvormen moet ik Je in gedachten houden, o Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods?

Commentaar: Zoals in een vorig hoofdstuk werd verklaard, is de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods verhuld door Zijn yoga-my [Bg. 7.25].
Alleen overgegeven zielen — toegewijden — kunnen Hem zien. Arjuna is
er nu van overtuigd dat zijn vriend, KŠa, de Allerhoogste God is, maar
hij wil weten wat het gebruikelijke proces is waardoor de mens in het
algemeen de alomtegenwoordige Heer kan begrijpen.
Gewone mensen, met inbegrip van de demonen en atheïsten, kunnen
KŠa niet begrijpen, omdat Hij door Zijn yoga-my-energie bewaakt
wordt. Nogmaals, Arjuna stelt deze vragen in hun belang. Een vergevorderde toegewijde is er niet alleen in geïnteresseerd om zelf inzicht te
hebben in de alomtegenwoordigheid van de Allerhoogste Heer, maar wil
dat de hele mensheid dit inzicht heeft. Omdat Arjuna een vaiŠava is, een
toegewijde, maakt hij dit inzicht uit zijn goedheid toegankelijk voor de
mens in het algemeen.
Arjuna spreekt KŠa hier aan met Yogi, omdat ®r… KŠa de meester
is van de yoga-my-energie, waardoor Hij verhuld is voor gewone mensen en waardoor Hij ook onverhuld kan zijn. Doorsnee mensen, die geen
liefde voor KŠa hebben, kunnen niet voortdurend aan Hem denken; ze
moeten daarom wel op een materiële manier denken. Arjuna houdt rekening met de manier waarop de materialistische mensen van deze wereld
denken. De woorden ‘keu keu ca bhveu’ hebben betrekking op de
materiële natuur (het woord ‘bhva’ betekent ‘materiële dingen’). Omdat
materialisten niet kunnen begrijpen dat KŠa spiritueel is, wordt hen aangeraden hun geest op materiële dingen te richten en te proberen te zien
hoe KŠa Zich daarin manifesteert.

tekst 18
ivSTare<aaTMaNaae YaaeGa& iv>aUiTa& c JaNaadRNa )
>aUYa" k-QaYa Ta*iáihR Xa*<vTaae NaaiSTa Mae_Ma*TaMa( )) 18 ))
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vistareŠtmano yogaˆ
vibh™tiˆ ca janrdana
bh™yaƒ kathaya tptir hi
Švato nsti me ’mtam
vistareŠa — in detail; tmanaƒ — Jouw; yogam — mystieke vermogen;
vibh™tim — volheden; ca — ook; jana-ardana — o doder van de atheïsten; bh™yaƒ — nogmaals; kathaya — beschrijf; tptiƒ — tevredenheid;
hi — zeker; Švataƒ — horend; na asti — er is geen; me — mijn; amtam — nectar.
O Janrdana, beschrijf alsjeblieft nogmaals uitvoerig Je mystieke
volheden. Ik krijg er nooit genoeg van over Jou te horen, want hoe
meer ik hoor, hoe meer ik de nectar van Je woorden wil proeven.

Commentaar: Iets soortgelijks werd tegen S™ta Gosvm… gezegd door de
i’s van NaimiraŠya die door ®aunaka geleid werden.
vayaˆ tu na vitpyma
uttama-loka-vikrame
yac chŠvatˆ rasa-jñnˆ
svdu svdu pade pade
‘Ook al hoort men voortdurend over de transcendentale activiteiten van
vermaak van KŠa, die verheerlijkt wordt met prachtige gebeden, men
kan er nooit genoeg van krijgen. Zij die een transcendentale relatie met
KŠa zijn aangegaan, genieten van elke stap wanneer de activiteiten van
vermaak van de Heer worden beschreven.’ (®r…mad-Bhgavatam 1.1.19)
Arjuna is er dus in geïnteresseerd om over KŠa te horen, in het bijzonder
over hoe Hij als de Allerhoogste Heer alomtegenwoordig is.
Wat betreft het woord ‘amtam’ of nectar: ieder verhaal en iedere uitspraak over KŠa is net als nectar, en deze nectar kan daadwerkelijk
geproefd worden. Er bestaat een verschil tussen wereldse verhalen —
moderne verhalen, fictie en geschiedverhalen — en de transcendentale
activiteiten van vermaak van de Heer. Het verschil is dat men uiteindelijk
genoeg krijgt van het luisteren naar wereldse verhalen, terwijl men er
nooit genoeg van zal krijgen over KŠa te horen. Het is enkel om deze
reden dat de geschiedenis van het hele universum vol is van verwijzingen
naar de activiteiten van de incarnaties van God. De purŠa’s zijn bijvoorbeeld historiën over vervlogen tijden, die over de activiteiten van vermaak van de verschillende incarnaties van de Heer vertellen. Zo blijft de
leesstof altijd boeien, hoe vaak men haar ook leest.
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tekst 19
é[q>aGavaNauvac
hNTa Tae k-QaiYaZYaaiMa idVYaa ùaTMaiv>aUTaYa" )
Pa[aDaaNYaTa" ku-åé[eï NaaSTYaNTaae ivSTarSYa Mae )) 19 ))

r…-bhagavn uvca
hanta te kathayiymi
divy hy tma-vibh™tayaƒ
prdhnyataƒ kuru-re˜ha
nsty anto vistarasya me
r…-bhagavn uvca — de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei; hanta
— ja; te — tot jou; kathayiymi — Ik zal spreken; divyƒ — goddelijk;
hi — zeker; tma-vibh™tayaƒ — persoonlijke volheden; prdhnyataƒ
— de belangrijkste; kuru-re˜ha — o beste van de Kuru’s; na asti — er is
geen; antaƒ — einde; vistarasya — in hoeverre; me — Mijn.
De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: Ja, Ik zal je over Mijn
luisterrijke manifestaties vertellen, maar dan alleen over de voornaamste, o Arjuna, want Mijn volheid is onbegrensd.

Commentaar: Het is onmogelijk de grootheid en de volheden van KŠa
te bevatten. De zintuigen van de individuele ziel zijn beperkt en staan
haar niet toe om het geheel van de activiteiten van KŠa te begrijpen.
Toch proberen toegewijden KŠa te begrijpen, maar niet met de gedachte
dat ze Hem op een bepaald tijdstip of in een bepaalde levenstoestand
volledig zullen begrijpen. Het is eerder zo dat de verhalen over KŠa zo
plezierig zijn, dat toegewijden ze als nectar beschouwen, vandaar dat ze
ervan genieten. De zuivere toegewijden beleven transcendentaal plezier
aan het spreken over de volheden van KŠa en Zijn verschillende energieën, en daarom willen ze daarover horen en spreken.
KŠa weet dat de levende wezens de omvang van Zijn volheden niet
begrijpen en Hij stemt er daarom mee in alleen de voornaamste manifestaties van Zijn energieën te noemen. Het woord ‘prdhnyataƒ’ (‘voornaamste’) is zeer belangrijk, want we kunnen slechts enkele van de voornaamste
kenmerken van de Allerhoogste Heer kennen, omdat hun aantal oneindig
is. Men kan ze onmogelijk allemaal kennen. Daarnaast verwijst het woord
‘vibh™ti’ dat in dit vers gebruikt wordt, naar de volheden waarmee KŠa
de hele materiële schepping bestuurt. Het Amara-koa-woordenboek vermeldt dat het woord ‘vibh™ti’ op een buitengewone volheid duidt.
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De impersonalist of pantheïst is niet in staat de buitengewone volheden van de Allerhoogste Heer te begrijpen en evenmin begrijpt hij de manifestaties van Zijn goddelijke energieën. Zowel in de materiële als in de
spirituele wereld zijn Zijn energieën overal in alle mogelijke verschijningsvormen aanwezig. KŠa zal nu dat deel van Zijn gevarieerde energie
beschrijven, dat direct door gewone mensen kan worden waargenomen.

tekst 20
AhMaaTMaa Gau@ake-Xa SavR>aUTaaXaYaiSQaTa" )
AhMaaidê MaDYa& c >aUTaaNaaMaNTa Wv c )) 20 ))

aham tm gukea
sarva-bh™taya-sthitaƒ
aham di ca madhyaˆ ca
bh™tnm anta eva ca
aham — Ik; tm — de ziel; gukea — o Arjuna; sarva-bh™ta — van alle
levende wezens; aya-sthitaƒ — aanwezig in het hart; aham — Ik ben;
diƒ — het begin; ca — ook; madhyam — midden; ca — ook; bh™tnm
— van alle levende wezens; antaƒ — einde; eva — zeker; ca — en.
Ik ben de Superziel, o Arjuna, die zich in het hart van alle levende
wezens bevindt. Ik ben het begin, het midden en het einde van
alle wezens.

Commentaar: In dit vers wordt Arjuna aangesproken met Gukea, wat  
‘hij die het duister van de slaap heeft overwonnen’ bettekent. Voor hen
die in het duister van onwetendheid slapen, is het onmogelijk te begrijpen
hoe de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods op verschillende manieren in
de materiële en spirituele werelden verschijnt. Dat KŠa Arjuna op deze
manier aanspreekt is dus belangrijk. Omdat Arjuna boven zulke duisternis
staat, stemt de Persoonlijkheid Gods ermee in om hem Zijn verschillende
volheden te beschrijven.
KŠa vertelt Arjuna allereerst dat Hij, door middel van Zijn eerste
expansie, de ziel van de hele kosmos is. Vóór de materiële schepping
incarneert de Allerhoogste Heer door Zijn volkomen expansie als de
purua-incarnaties en bij Hem begint alles. Hij wordt daarom de tm
(de ziel) van het mahat-tattva (de elementen van het universum) genoemd. Dit mahat-tattva, de totale materiële energie, is niet de oorzaak
van de schepping; de eigenlijke oorzaak is Mah-ViŠu, die binnengaat
in het mahat-tattva; Hij is de ziel. Wanneer Mah-ViŠu binnengaat in
de gemanifesteerde universa, expandeert Hij Zich als de Superziel in
iedere entiteit.
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We weten dat het individuele lichaam van het levend wezen door de
aanwezigheid van de spirituele vonk bestaat; zonder het bestaan van
deze spirituele vonk kan het lichaam zich niet ontwikkelen. Op dezelfde
manier kan de materiële schepping zich niet ontwikkelen zonder dat de
Allerhoogste ziel, KŠa, erin binnengaat. Zo wordt in de Subla Upaniad
gezegd: prakty-di-sarva-bh™tntar-ym… sarva-e… ca nryaŠaƒ —
De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is de Superziel van alle gemanifesteerde universa.’
De drie purua-avatra’s worden beschreven in het ®r…mad-Bhgavatam. Ze worden ook beschreven in het Stvata-tantra: viŠos tu tr…
Ši r™pŠi purukhyny atho viduƒ — de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods gaat in drie vormen de materiële schepping binnen, namelijk als
KraŠodaka-y… ViŠu, als Garbhodaka-y… ViŠu en als K…rodaka-y…
ViŠu. KraŠodaka-y… ViŠu of Mah-ViŠu wordt in de Brahma-saˆhit
(5.47) beschreven: yaƒ kraŠrŠava-jale bhajati sma yoga-nidrm — de
Allerhoogste Heer, KŠa, de oorzaak van alle oorzaken, legt Zich als
Mah-ViŠu neer in de kosmische oceaan. Daarom is de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods het begin van het universum, de instandhouder van
alles wat in het universum gemanifesteerd is en ook het eind van al die
gemanifesteerde energieën.

tekst 21
AaidTYaaNaaMah& ivZ<auJYaaeRiTaza& rivr&XauuMaaNa( )
MarqicMaRåTaaMaiSMa Na+a}aa<aaMah& XaXaq )) 21 ))

ditynm ahaˆ viŠur
jyotiˆ ravir aˆumn
mar…cir marutm asmi
nakatrŠm ahaˆ a…
ditynm — van de šditya’s; aham — Ik ben; viŠuƒ — de Allerhoogste Heer; jyotim — van alle lichtgevende hemellichamen; raviƒ — de
zon; aˆu-mn — stralende; mar…ciƒ — Mar…ci; marutm — van de Marut’s; asmi — Ik ben; nakatrŠm — van de sterren; aham — Ik ben;
a… — de maan.
Onder de šditya’s ben Ik ViŠu, van de lichtgevende hemellichamen ben Ik de stralende zon, onder de Maruts ben Ik Mar…ci en van
de sterren ben Ik de maan.

Commentaar: Er zijn twaalf šditya’s, en onder hen is KŠa de belangrijkste. Onder alle lichtgevende hemellichamen die aan de hemel schijnen,
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is de zon de belangrijkste en in de Brahma-saˆhit wordt ze aanvaard als
het stralende oog van de Allerhoogste Heer. Er bestaan negenenveertig
verschillende winden die in de ruimte waaien en de besturende halfgod
van deze winden is Mar…ci en hij vertegenwoordigt KŠa.
Onder de nachtelijke sterren is de maan het prominentst en daarom
vertegenwoordigt de maan KŠa. Uit dit vers blijkt dat de maan een van
de sterren is; de sterren die aan het firmament fonkelen, weerkaatsen
daarom ook het licht van de zon. De theorie dat er binnen het universum
verscheidene zonnen bestaan, wordt in de vedische literatuur niet aanvaard. Er is één zon en zoals de maan schijnt door het weerkaatsen van
het zonlicht, zo is het ook met de sterren. Omdat de Bhagavad-g…t hier
aangeeft dat de maan een van de sterren is, kunnen de fonkelende sterren
geen zonnen zijn, maar zijn ze te vergelijken met de maan.

tekst 22
vedaNaa& SaaMavedae_iSMa devaNaaMaiSMa vaSav" )
wiNd]Yaa<aa& MaNaêaiSMa >aUTaaNaaMaiSMa ceTaNaa )) 22 ))

vednˆ sma-vedo ’smi
devnm asmi vsavaƒ
indriyŠˆ mana csmi
bh™tnm asmi cetan
vednm — van al de veda’s; sma-vedaƒ — de Sma-veda; asmi — Ik
ben; devnm — van al de halfgoden; asmi — Ik ben; vsavaƒ — de
hemelkoning; indriyŠm — van alle zintuigen; manaƒ — de geest; ca
— ook; asmi — Ik ben; bh™tnm — van alle levende wezens; asmi — Ik
ben; cetan — de levenskracht.
Van de veda’s ben Ik de Sma-veda; onder de halfgoden ben Ik
Indra, de hemelkoning; van de zintuigen ben Ik de geest, en in de
levende wezens ben Ik de levenskracht [het bewustzijn].

Commentaar: Het verschil tussen materie en de spirituele energie is dat
materie geen bewustzijn heeft zoals het levend wezen; dit bewustzijn is
daarom het allerhoogste en het is eeuwig. Bewustzijn kan niet geproduceerd worden uit materiële verbindingen.

tekst 23
åd]a<aa& XaªrêaiSMa ivtaeXaae Ya+ar+aSaaMa( )
vSaUNaa& Paavk-êaiSMa Maeå" iXa%ir<aaMahMa( )) 23 ))
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rudrŠˆ a‰kara csmi
vitteo yaka-rakasm
vas™nˆ pvaka csmi
meruƒ ikhariŠm aham
rudrŠm — van al de Rudra’s; a‰karaƒ — Heer ®iva; ca — ook; asmi
— Ik ben; vitta-…aƒ — de schatbewaarder van de halfgoden; yakarakasm — van de Yaka’s en Rkasa’s; vas™nm — van de Vasu’s;
pvakaƒ — vuur; ca — en; asmi — Ik ben; meruƒ — Meru; ikhariŠm
— van alle bergen; aham — Ik ben.
Onder alle Rudra’s ben ik Heer ®iva; onder de Yaka’s en Rkasa’s
ben Ik de heer van de rijkdom [Kuvera]; onder de Vasu’s ben Ik
vuur [Agni] en van de bergen ben Ik Meru.

Commentaar: Er zijn elf Rudra’s, waarvan ®a‰kara, Heer ®iva, de belangrijkste is. Hij is de incarnatie van de Allerhoogste Heer die in dit universum
verantwoordelijk is voor de hoedanigheid onwetendheid. Kuvera, de
hoofdschatmeester van de halfgoden, is de leider van de Yaka’s en Rkasa’s en is een vertegenwoordiger van de Allerhoogste Heer. Meru is een
berg die beroemd is om zijn overvloed aan natuurlijke rijkdommen.

tekst 24
PauraeDaSaa& c Mau:Ya& Maa& iviÖ PaaQaR b*hSPaiTaMa( )
SaeNaaNaqNaaMah& Sk-Nd" SarSaaMaiSMa SaaGar" )) 24 ))

purodhasˆ ca mukhyaˆ mˆ
viddhi prtha bhaspatim
senn…nm ahaˆ skandaƒ
sarasm asmi sgaraƒ
purodhasm — van alle priesters; ca — ook; mukhyam — de belangrijkste; mm — Mij; viddhi — begrijp; prtha — o zoon van Pth; bhaspatim — Bhaspati; senn…nm — van alle bevelhebbers; aham — Ik ben;
skandaƒ — Krtikeya; sarasm — van alle watervlakten; asmi — Ik ben;
sgaraƒ — de oceaan.
Weet, o Arjuna, dat Ik van alle priesters de voornaamste, Bhaspati,
ben. Onder de bevelhebbers ben Ik Krtikeya en van watervlakten
ben Ik de oceaan.

Commentaar: Indra is de belangrijkste halfgod van de hemelse planeten en hij staat bekend als de hemelkoning. De planeet van waaruit hij
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10.25

regeert, wordt Indraloka genoemd. Bhaspati is Indra’s priester en omdat
Indra de belangrijkste koning onder alle koningen is, is Bhaspati de belangrijkste onder alle priesters. En zoals Indra de belangrijkste koning is,
zo is Skanda of Krtikeya, de zoon van Prvat… en Heer ®iva, de belangrijkste onder alle legeraanvoerders. En van alle watervlakten is de oceaan
het grootst. Al deze dingen die KŠa vertegenwoordigen, geven enkel
een idee van Zijn grootheid.

tekst 25
Mahzs<aa& >a*Gaurh& iGaraMaSMYaek-Ma+arMa( )
YajaNaa& JaPaYajae_iSMa SQaavra<aa& ihMaal/Ya" )) 25 ))

mahar…Šˆ bhgur ahaˆ
girm asmy ekam akaram
yajñnˆ japa-yajño ’smi
sthvarŠˆ himlayaƒ
mah-…Šm — onder de grote wijzen; bhguƒ — Bhgu; aham — Ik
ben; girm — van geluidsvibraties; asmi — Ik ben; ekam akaram —
praŠava; yajñnm — van offers; japa-yajñaƒ — het chanten; asmi —
Ik ben; sthvarŠm — van onbeweegbare dingen; himlayaƒ — het
Himlaya-gebergte.
Onder de grote wijzen ben Ik Bhgu; van alle geluidsvibraties ben
Ik het transcendentale oˆ; van alle offers ben Ik het chanten van
de heilige namen [japa], en van onverplaatsbare dingen ben Ik het
Himlaya-gebergte.

Commentaar: Brahm, het eerste levend wezen in het universum, schiep
een aantal zonen om verschillende levenssoorten voort te brengen. Onder
deze zonen is Bghu de machtigste wijze. Van alle transcendentale geluidsvibraties wordt KŠa vertegenwoordigd door oˆ (oˆkra). Van alle offers wordt KŠa het zuiverst vertegenwoordigd door het chanten van
Hare KŠa, Hare KŠa, KŠa KŠa, Hare Hare/ Hare Rma, Hare Rma,
Rma Rma, Hare Hare. Soms wordt het offeren van dieren aangeraden,
maar in het offer van Hare KŠa, Hare KŠa is er geen sprake van geweld. Het is het eenvoudigste en het zuiverste offer.
Alles wat in de werelden verheven is, vertegenwoordigt KŠa. Het
Himlaya-gebergte, het grootste gebergte ter wereld, vertegenwoordigt
daarom ook KŠa. De berg Meru, die in een vorig vers genoemd werd,
beweegt soms, terwijl de Himlaya’s nooit bewegen. De Himlaya’s zijn
daarom grootser dan Meru.
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tekst 26
AìTQa" SavRv*+aa<aa& devzs<aa& c Naard" )
GaNDavaR<aa& ic}arQa" iSaÖaNaa& k-iPal/ae MauiNa" )) 26 ))

avatthaƒ sarva-vkŠˆ
devar…Šˆ ca nradaƒ
gandharvŠˆ citrarathaƒ
siddhnˆ kapilo muniƒ
avatthaƒ — de banyan-boom; sarva-vkŠm — van alle bomen; deva…Šm — van alle wijzen onder de halfgoden; ca — en; nradaƒ —
Nrada; gandharvŠm — van de bewoners van de Gandharva planeet;
citrarathaƒ — Citraratha; siddhnm — van al degenen die volmaakt
zijn; kapilaƒ muniƒ — Kapila Muni.
Van alle bomen ben Ik de banyan-boom en van de wijzen onder de
halfgoden ben Ik Nrada. Onder de Gandharva’s ben Ik Citraratha
en onder de volmaakte wezens ben Ik de wijze Kapila.

Commentaar: De banyan-boom (avattha) is een van de hoogste en
mooiste bomen en in India aanbidden de mensen deze boom vaak als
onderdeel van hun dagelijkse ochtendrituelen. Onder de halfgoden aanbidden ze ook Nrada, die beschouwd wordt als de grootste toegewijde in
het universum. Als toegewijde vertegenwoordigt hij daarom KŠa.
De planeet van de Gandharva’s wordt door wezens bewoond die
prachtig kunnen zingen en onder hen is Citraratha de beste zanger. Onder
alle volmaakte levende wezens is Kapila, de zoon van Devah™ti, een vertegenwoordiger van KŠa. Hij wordt beschouwd als een incarnatie van
KŠa en Zijn filosofie staat vermeld in het ®r…mad-Bhgavatam. In latere
tijden werd een andere Kapila beroemd, maar zijn filosofie was atheïstisch.
Tussen deze twee Kapila’s bestaat dus een immens verschil.

tekst 27
oÀE"é[vSaMaìaNaa& iviÖ MaaMaMa*TaaeÙvMa( )
WeravTa& GaJaeNd]a<aa& Nara<aa& c NaraiDaPaMa( )) 27 ))

uccaiƒravasam avnˆ
viddhi mm amtodbhavam
airvataˆ gajendrŠˆ
narŠˆ ca nardhipam
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uccaiƒravasam — Uccaiƒrav; avnm — van alle paarden; viddhi—
weet; mm — Mij; amta-udbhavam — voortgekomen uit het karnen van
de oceaan; airvatam — Airvata; gaja-indrŠm — van voorname olifanten; narŠm — onder alle mensen; ca — en; nara-adhipam — de
koning.
Weet dat Ik onder paarden Uccaiƒrav ben, die voortgebracht werd
tijdens het karnen van de oceaan voor nectar. Onder voorname
olifanten ben Ik Airvata en onder de mensen ben Ik de koning.

Commentaar: De toegewijde halfgoden en de demonen (asura’s) hielden zich eens bezig met het karnen van de zee. Dit karnen produceerde
nectar en vergif en Heer ®iva dronk het vergif. Uit de nectar kwamen vele
wezens voort, waaronder een paard dat Uccaiƒrav werd genoemd. Een
ander dier dat uit de nectar werd voortgebracht was een olifant genaamd
Airvata. Omdat deze twee dieren werden voortgebracht uit de nectar,
hebben ze een speciale betekenis en vertegenwoordigen ze KŠa.
Onder de mensen wordt KŠa vertegenwoordigd door de koning,
omdat KŠa de instandhouder van het universum is, en de koningen, die
op grond van hun goddelijke kwaliteiten zijn aangesteld, zijn de instandhouders van hun koninkrijken. Koningen als Mahrja Yudhi˜hira, Mahrja Par…kit en Heer Rma waren allemaal zeer rechtvaardige koningen, die
altijd aan het welzijn van de bevolking dachten. In de vedische literatuur
wordt de koning gezien als de vertegenwoordiger van God, maar in dit
tijdperk is de monarchie met de verloedering van religieuze principes in
verval geraakt en is ze tegenwoordig afgeschaft. In het verleden waren de
mensen echter gelukkiger onder rechtvaardige koningen.

tekst 28
AaYauDaaNaaMah& vJa]& DaeNaUNaaMaiSMa k-aMaDauk(- )
Pa[JaNaêaiSMa k-NdPaR" SaPaaR<aaMaiSMa vaSauik-" )) 28 ))

yudhnm ahaˆ vajraˆ
dhen™nm asmi kmadhuk
prajana csmi kandarpaƒ
sarpŠm asmi vsukiƒ
yudhnm — van alle wapens; aham — Ik ben; vajram — de bliksemschicht; dhen™nm — van alle koeien; asmi — Ik ben; kma-dhuk
— de surabhi-koe; prajanaƒ — de oorzaak van voortplanting; ca — en;
asmi — Ik ben; kandarpaƒ — Cupido; sarpŠm — van alle slangen;
asmi — Ik ben; vsukiƒ — Vsuki.
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Van alle wapens ben Ik de bliksemschicht en onder de koeien ben
Ik de surabhi. Van alle oorzaken van voortplanting ben Ik Kandarpa, de god van de liefde, en onder de slangen ben Ik Vsuki.

Commentaar: De bliksemschicht, die zeer zeker een machtig wapen is,
vertegenwoordigt de kracht van KŠa. In de spirituele hemel, op KŠaloka, zijn er koeien die op ieder tijdstip gemolken kunnen worden en die
zoveel melk geven als men maar wil. In de materiële wereld bestaan zulke
koeien natuurlijk niet, maar wel op KŠaloka. KŠa heeft vele van die
koeien, die surabhi worden genoemd. Er staat vermeld dat KŠa bezig is
met het hoeden van de surabhi-koeien.
Kandarpa is het seksuele verlangen voor het verwekken van goede
zonen; Kandarpa vertegenwoordigt daarom KŠa. Soms vindt seksuele
omgang alleen maar plaats voor zinsbevrediging, maar door zulke seksuele omgang wordt KŠa niet vertegenwoordigd. Seksuele omgang om
goede kinderen te verwekken wordt Kandarpa genoemd en vertegenwoordigt KŠa.

tekst 29
ANaNTaêaiSMa NaaGaaNaa& vå<aae YaadSaaMahMa( )
iPaTa›<aaMaYaRMaa caiSMa YaMa" Sa&YaMaTaaMahMa( )) 29 ))

ananta csmi ngnˆ
varuŠo ydasm aham
pitŠm aryam csmi
yamaƒ saˆyamatm aham
anantaƒ — Ananta; ca — en; asmi — Ik ben; ngnm — van alle slangen met vele schilden; varuŠaƒ — de halfgod die over het water heerst;
ydasm — van alle waterwezens; aham — Ik ben; pitŠm — van de
voorouders; aryam — Aryam; ca — ook; asmi — Ik ben; yamaƒ — de
heer des doods; saˆyamatm — van alle bestuurders die orde en wet
handhaven; aham — Ik ben.
Onder de Nga’s met vele schilden ben Ik Ananta en onder de
waterwezens ben Ik de halfgod VaruŠa. Onder de overleden voorouders ben Ik Aryam en onder hen die orde en wet handhaven
ben Ik Yama, de heer van de dood.

Commentaar: Onder de Nga’s met vele schilden is Ananta de grootste,
zoals de halfgod VaruŠa de grootste onder de waterdieren is. Beide vertegenwoordigen KŠa. Er bestaat ook een planeet van Pit’s, voorouders, die geregeerd wordt door Aryam, die KŠa vertegenwoordigt. Er
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zijn vele levende wezens die kwaadaardige personen bestraffen en onder
hen is Yama de belangrijkste. Yama bevindt zich op een planeet dicht bij
deze aarde. Levende wezens die zeer zondig zijn, worden daar na hun
dood naartoe gebracht en Yama zorgt dan dat ze hun verschillende straffen krijgen.

tekst 30
Pa[úadêaiSMa dETYaaNaa& k-al/" k-l/YaTaaMahMa( )
Ma*Gaa<aa& c Ma*GaeNd]ae_h& vENaTaeYaê Pai+a<aaMa( )) 30 ))

prahlda csmi daitynˆ
klaƒ kalayatm aham
mgŠˆ ca mgendro ’haˆ
vainateya ca pakiŠm
prahldaƒ — Prahlda; ca — en; asmi — Ik ben; daitynm — van de
demonen; klaƒ — de tijd; kalayatm — van alle onderwerpers; aham —
Ik ben; mgŠm — van alle dieren; ca — en; mga-indraƒ — de leeuw;
aham — Ik ben; vainateyaƒ — Garua; ca — en; pakiŠm — van alle
vogels.
Onder de Daitya’s [demonen] ben Ik de toegewijde Prahlda; van
alle overheersers ben Ik de tijd; van alle dieren ben Ik de leeuw en
onder de vogels ben Ik Garua.

Commentaar: Diti en Aditi zijn twee zussen. De zonen van Aditi worden de šditya’s genoemd en de zonen van Diti de Daitya’s. Alle šditya’s
zijn toegewijden van de Heer, maar alle Daitya’s zijn atheïstisch. Hoewel Prahlda geboren werd in de familie van de Daitya’s, was hij vanaf
zijn kindertijd een groot toegewijde. Door zijn devotionele dienst en zijn
goddelijke karakter wordt hij als een vertegenwoordiger van KŠa beschouwd.
Er zijn veel dingen die overheersend zijn, maar de tijd laat alles in het
materiële universum tenietgaan en vertegenwoordigt daarom KŠa. Van
de vele dieren is de leeuw het machtigst en het wildst, en van de miljoenen soorten vogels is Garua, de drager van Heer ViŠu, de grootste.

tekst 31
PavNa" PavTaaMaiSMa raMa" Xañ>a*TaaMahMa( )
‡za<aa& Mak-rêaiSMa óaeTaSaaMaiSMa Jaaövq )) 31 ))
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pavanaƒ pavatm asmi
rmaƒ astra-bhtm aham
jhaŠˆ makara csmi
srotasm asmi jhnav…
pavanaƒ — de wind; pavatm — van alles wat zuivert; asmi — Ik ben;
rmaƒ — Rma; astra-bhtm — van hen die wapens dragen; aham —
Ik ben; jhaŠm — van alle vissen; makaraƒ — de haai; ca — ook;
asmi — Ik ben; srotasm — van alle stromende rivieren; asmi — Ik ben;
jhnav… — de Ganges.
Van alles wat zuivert ben Ik de wind; onder degenen die wapens
hanteren ben Ik Rma; van de vissen ben Ik de haai en van de
rivieren ben Ik de Ganges.

Commentaar: Van alle waterdieren is de haai een van de grootste en
zeker het gevaarlijkst voor de mens. De haai vertegenwoordigt daarom
KŠa.

tekst 32
SaGaaR<aaMaaidrNTaê MaDYa& cEvahMaJauRNa )
ADYaaTMaivÛa ivÛaNaa& vad" Pa[vdTaaMahMa( )) 32 ))

sargŠm dir anta ca
madhyaˆ caivham arjuna
adhytma-vidy vidynˆ
vdaƒ pravadatm aham
sargŠm — van alle scheppingen; diƒ — het begin; antaƒ — einde;
ca — en; madhyam — midden; ca — ook; eva — zeker; aham — Ik
ben; arjuna — o Arjuna; adhytma-vidy — spirituele kennis; vidynm
— van alle onderricht; vdaƒ — de ware conclusie; pravadatm — van
redeneringen; aham — Ik ben.
Van alle scheppingen ben Ik het begin, het einde en ook het midden,
o Arjuna. Van alle wetenschappen ben Ik de spirituele wetenschap
van het zelf en onder beoefenaars van de logica ben Ik de uiteindelijke waarheid.

Commentaar: Van alle dingen die geschapen zijn, is de eerste de schepping van alle materiële elementen. Zoals eerder is uitgelegd, wordt de kosmos geschapen en bestuurd door Mah-ViŠu, Garbhodaka-y… ViŠu en
K…rodaka-y… ViŠu, waarna hij vervolgens door Heer ®iva weer vernietigd wordt. Brahm is een secundaire schepper. Al deze tussenpersonen
van de schepping, instandhouding en vernietiging zijn incarnaties van de
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materiële kwaliteiten die van de Allerhoogste Heer komen. Hij is daarom
het begin, het midden en het einde van de hele schepping.
Voor hoger onderwijs zijn er verschillende soorten boeken met kennis, zoals de vier Veda’s, hun zes aanvullingen, het Vednta-s™tra, boeken
over logica, boeken over godsdienstigheid en de purŠa’s. Alles bij elkaar
zijn er veertien soorten educatieve boeken. Van deze boeken wordt KŠa
vertegenwoordigd door het boek dat over adhytma-vidy handelt, in het
bijzonder het Vednta-s™tra.
Onder logici bestaan er verschillende soorten argumenten. Wanneer
iemand zijn argument onderbouwt met bewijzen die ook het argument
van de tegenstander ondersteunen, dan wordt dat jalpa genoemd. Alleen
maar proberen de tegenstander te verslaan wordt vitaŠa genoemd. Maar
de uiteindelijke conclusie wordt vda genoemd. Deze beslissende waarheid vertegenwoordigt KŠa.

tekst 33
A+ara<aaMak-arae_iSMa ÜNÜ" SaaMaaiSak-SYa c )
AhMaeva+aYa" k-al/ae DaaTaah& ivìTaaeMau%" )) 33 ))

akarŠm a-kro ’smi
dvandvaƒ smsikasya ca
aham evkayaƒ klo
dhthaˆ vivato-mukhaƒ
akarŠm — van alle letters; a-kraƒ — de eerste letter; asmi — Ik
ben; dvandvaƒ — de tweevoudige; smsikasya — van alle samenstellingen; ca — en; aham — Ik ben; eva — zeker; akayaƒ — eeuwige;
klaƒ — tijd;dht — de schepper; aham — Ik ben; vivataƒ-mukhaƒ
— Brahm.
Van de letters ben Ik de letter A en van samengestelde woorden ben
Ik het tweeledige woord. Ook ben Ik de eeuwige tijd, en onder de
scheppers ben Ik Brahm.

Commentaar: A-kra, de eerste letter van het Sanskriet alfabet, is het begin
van de vedische literatuur. Zonder a-kra kan niets worden uitgesproken;
daarom wordt het als het begin van alle geluid beschouwd. In het Sanskriet
bestaan er veel samengestelde woorden, waarvan het tweeledige woord,
zoals rma-kŠa, dvandva wordt genoemd. In deze samenstelling hebben de woorden ‘rma’ en ‘kŠa’ dezelfde vorm en daarom wordt deze
samenstelling tweeledig genoemd.
Van alle soorten doders is de tijd de uiteindelijke, want de tijd doodt
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alles. De tijd vertegenwoordigt KŠa, omdat er na verloop van tijd een
groot vuur zal zijn, waardoor alles zal worden vernietigd. Onder alle
levende wezens die scheppers zijn, is Brahm, die vier hoofden heeft, het
voornaamste. Hij vertegenwoordigt daarom KŠa, de Allerhoogste Heer.

tekst 34
Ma*TYau" SavRhrêahMauÙvê >aivZYaTaaMa( )
k-IiTaR" é[qvaRKc Naarq<aa& SMa*iTaMaeRDaa Da*iTa" +aMaa )) 34 ))

mtyuƒ sarva-hara cham
udbhava ca bhaviyatm
k…rtiƒ r…r vk ca nr…Šˆ
smtir medh dhtiƒ kam
mtyuƒ — dood; sarva-haraƒ — allesverslindende; ca — ook; aham — Ik
ben; udbhavaƒ — ontstaan; ca — en; bhaviyatm — van toekomstige manifestaties; k…rtiƒ — roem; r…ƒ — rijkdom of schoonheid; vk — welsprekendheid; ca — en; nr…Šm — onder de vrouwen; smtiƒ — geheugen;
medh — intelligentie; dhtiƒ — standvastigheid; kam — geduld.
Ik ben de allesverslindende dood en de voortbrenger van al wat
komen zal. Onder vrouwen ben Ik K…rti (roem), ®r… (geluk), Vk
(welsprekendheid), Smti (geheugen), Medh (intelligentie), Dhti
(standvastigheid) en Kam (geduld).

Commentaar: Vanaf het moment dat we geboren worden, sterven we
ieder ogenblik. De dood verslindt ieder levend wezen op ieder moment,
maar de genadeslag is de dood zelf. Die dood is KŠa. Tijdens hun ontwikkelingsgang ondergaan levende wezens zes primaire veranderingen:
ze worden geboren, ze groeien, ze houden zich in stand, ze planten zich
voort, ze verzwakken en uiteindelijk verdwijnen ze. Van deze veranderingen is de eerste de verlossing uit de baarmoeder en dat is KŠa. De
eerste verandering — de geboorte — is het begin van alle toekomstige
activiteiten.
De zeven opgesomde talenten — roem, geluk, welsprekendheid,
geheugen, intelligentie, standvastigheid en geduld — zijn grammaticaal
vrouwelijk. Als men al deze talenten, of enkele van hen, bezit, wordt
men roemrijk. Wanneer iemand bekendstaat als rechtvaardig, dan maakt
hem dat roemrijk. Het Sanskriet is een perfecte taal en daarom heel roemrijk. Wanneer iemand een bepaald onderwerp kan onthouden na het
bestudeerd te hebben, dan heeft hij een goed geheugen of smti. En het
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vermogen niet alleen veel boeken over verschillende onderwerpen te
lezen, maar ze ook te begrijpen en ze toe te passen wanneer dat nodig
is, is een ander talent, namelijk intelligentie (medh). Het vermogen om
onevenwichtigheid te overwinnen wordt vastberadenheid of standvastigheid genoemd (dhti). En wanneer iemand volledig gekwalificeerd is,
maar toch nederig en zachtmoedig blijft en in staat is om zowel tijdens verdriet als tijdens de extase van geluk evenwichtig te blijven, dan heeft hij
het talent dat geduld wordt genoemd (kam).

tekst 35
b*hTSaaMa TaQaa SaaMana& GaaYa}aq ^NdSaaMahMa( )
MaaSaaNaa& MaaGaRXaqzaeR_hMa*TaUNaa& ku-SauMaak-r" )) 35 ))

bhat-sma tath smnˆ
gyatr… chandasm aham
msnˆ mrga-…ro ’ham
t™nˆ kusumkaraƒ
bhat-sma — de Bhat-sma; tath — ook; smnm — van de gezangen
in de Sma-veda; gyatr… — de Gyatr…-mantra’s; chandasm — van alle
poëzie; aham — Ik ben; msnm — van de maanden; mrga-rah
— de maand november-december; aham — Ik ben; t™nm — van alle
seizoenen; kusuma-karaƒ — lente.
Van de hymnen in de Sma-veda ben Ik de Bhat-sma en van alle
poëzie ben Ik de Gyatr…. Van alle maanden ben Ik Mrga…ra
[november-december] en van de jaargetijden ben Ik de bloeiende
lente.

Commentaar: De Heer heeft al uitgelegd dat Hij van alle veda’s de Smaveda is. De Sma-veda is rijk aan prachtige liederen die door de halfgoden gespeeld worden. Een van deze liederen is de Bhat-sma, die een
verfijnde melodie heeft en rond middernacht wordt gezongen.
In het Sanskriet bestaan er vaste regels voor het maken van poëzie;
rijm en metrum worden niet op een eigenzinnige manier gebruikt zoals in
veel moderne poëzie. Van alle regelgebonden poëzie is de Gyatr…-mantra, die door gekwalificeerde brhmaŠa’s gechant wordt, het voornaamst.
De Gyatr…-mantra wordt in het ®r…mad-Bhgavatam genoemd. Omdat
de Gyatr…-mantra speciaal bedoeld is voor godsrealisatie, vertegenwoordigt hij KŠa. Deze mantra is bedoeld voor mensen die spiritueel gevorderd zijn en wanneer iemand succesvol is in het chanten ervan, kan hij
een transcendentale positie als die van de Heer innemen.
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Men moet eerst de kwaliteiten van een perfect persoon verwerven, namelijk de kwaliteiten van de hoedanigheid goedheid in overeenstemming
met de wetten van de materiële natuur, voordat men de Gyatr…-mantra
kan chanten. In de vedische beschaving is de Gyatr…-mantra zeer belangrijk en wordt hij als de geluidsincarnatie van Brahman beschouwd. Brahm
was degene die de mantra voor het eerst hoorde en herhaalde, waarna de
mantra via de opeenvolging van discipelen verder werd doorgegeven.
De maanden november en december worden als de beste van allemaal gezien, omdat rond die tijd in India het graan van de velden wordt
gehaald en de mensen heel gelukkig worden. De lente is natuurlijk het
seizoen dat overal geliefd is, omdat het dan niet te heet en niet te koud is
en omdat de bloemen dan opengaan en de bomen bloeien. In de lente zijn
er ook vele festiviteiten waarmee de activiteiten van vermaak van KŠa
worden herdacht; het wordt daarom als het vrolijkste van alle seizoenen
beschouwd en vertegenwoordigt zo KŠa, de Allerhoogste Heer.

tekst 36
ÛUTa& ^l/YaTaaMaiSMa TaeJaSTaeJaiSvNaaMahMa( )
JaYaae_iSMa VYavSaaYaae_iSMa Satv& SatvvTaaMahMa( )) 36 ))

dy™taˆ chalayatm asmi
tejas tejasvinm aham
jayo ’smi vyavasyo ’smi
sattvaˆ sattvavatm aham
dy™tam — gokken; chalayatm — van alle valsspelers; asmi — Ik ben;
tejaƒ — de schittering; tejasvinm — van alles dat schittert; aham — Ik
ben; jayaƒ — overwinning; asmi — Ik ben; vyavasyaƒ — onderneming
of avontuur; asmi — Ik ben; sattvam — de kracht; sattva-vatm — van de
sterken; aham — Ik ben.
Ik ben ook het gokken van valsspelers en van al wat schittert ben
Ik de schittering. Ik ben overwinning, Ik ben avontuur en Ik ben
de kracht van de sterken.

Commentaar: Over het hele universum zijn er verschillende soorten bedriegers. Van alle soorten van bedriegen is gokken de voornaamste en
vertegenwoordigt daarom KŠa. Omdat Hij de Allerhoogste is, kan KŠa
bedrieglijker zijn dan wie dan ook. Als KŠa iemand wil bedriegen, dan
kan niemand Hem overtreffen in Zijn bedrog. Zijn grootheid is niet alleen
maar eenzijdig — ze is alzijdig.
Hij is de overwinning van de overwinnaars. Hij is de schittering van
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hen die schitteren. Onder degenen die ondernemend zijn en hard werken, is Hij het ondernemendst en degene die het hardst werkt. Onder
avonturiers is Hij het avontuurlijkst en onder de sterken is Hij de sterkste.
Toen KŠa aanwezig was op aarde overtrof niemand Hem in kracht. Zelfs
in Zijn jeugd tilde Hij de heuvel Govardhana op. Niemand kan Hem overtreffen in bedrog, niemand kan Hem overtreffen in schittering, niemand
kan Hem overtreffen in het overwinnen, niemand kan Hem overtreffen in
ondernemingslust en niemand kan Hem overtreffen in kracht.

tekst 37
v*Z<aqNaa& vaSaudevae_iSMa Paa<@vaNaa& DaNaÅYa" )
MauNaqNaaMaPYah& VYaaSa" k-vqNaaMauXaNaa k-iv" )) 37 ))

vŠ…nˆ vsudevo ’smi
pŠavnˆ dhanañjayaƒ
mun…nm apy ahaˆ vysaƒ
kav…nm uan kaviƒ
vŠ…nm — van de afstammelingen van VŠi; vsudevaƒ — KŠa in
Dvrak; asmi — Ik ben; pŠavnm — van de PŠava’s; dhanañjayaƒ — Arjuna; mun…nm — van de wijzen; api — ook; aham — Ik ben;
vysaƒ — Vysa, de samensteller van alle vedische literatuur; kav…nm
— van alle grote denkers; uan — Uan; kaviƒ — de denker.
Onder de afstammelingen van VŠi ben Ik Vsudeva en onder de
PŠava’s ben Ik Arjuna. Onder de wijzen ben Ik Vysa en onder
grote denkers ben Ik Uan.

Commentaar: KŠa is de oorspronkelijke Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods en Baladeva is de directe expansie van KŠa. Zowel Heer KŠa
als Baladeva verscheen als zoons van Vasudeva en kunnen daarom allebei Vsudeva genoemd worden. Vanuit een ander gezichtspunt bekeken
is het zo dat alle vormen van KŠa die ergens anders dan in Vndvana
verschijnen, Zijn expansies zijn, omdat KŠa Vndvana nooit verlaat.
Vsudeva is de directe expansie van KŠa en Vsudeva is dus nietverschillend van Hem. De Vsudeva waarnaar dit vers van de Bhagavadg…t verwijst, is Baladeva of Balarma, omdat Hij de oorspronkelijke bron
van alle incarnaties is en dus Vsudeva, de enige bron. De directe expansies van de Heer worden svˆa (persoonlijke expansies) genoemd; er
zijn ook expansies die vibhinnˆa (afgescheiden expansies) worden
genoemd.
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Onder de zonen van PŠu is Arjuna beroemd als Dhanañjaya. Hij is
de beste onder de mensen en vertegenwoordigt daarom KŠa. Onder
de muni’s, de geleerden die vertrouwd zijn met de vedische kennis, is
Vysa de grootste, omdat hij deze kennis op verschillende manieren heeft
uitgelegd, zodat de gewone mensen in dit Tijdperk van Kali haar kunnen
begrijpen. Daarnaast staat Vysa ook bekend als een incarnatie van KŠa;
Vysa vertegenwoordigt daarom ook KŠa.
Kavi’s zijn personen die in staat zijn om over ieder onderwerp zeer
diep na te denken. De kavi Uan (®ukrcrya) was de spiritueel leraar van
de demonen en was uitermate intelligent en een vooruitziend politicus.
Zo is ook ®ukrcrya een vertegenwoordiger van de volheid van KŠa.

tekst 38
d<@ae dMaYaTaaMaiSMa NaqiTariSMa iJaGaqzTaaMa( )
MaaENa& cEvaiSMa GauùaNaa& jaNa& jaNavTaaMahMa( )) 38 ))

daŠo damayatm asmi
n…tir asmi jig…atm
maunaˆ caivsmi guhynˆ
jñnaˆ jñnavatm aham
daŠaƒ — bestraffing; damayatm — van alle manieren van onderdrukking; asmi — Ik ben; n…tiƒ — moraliteit; asmi — Ik ben; jig…atm — van
hen die overwinning verlangen; maunam — stilzwijgen; ca — en; eva —
ook; asmi — Ik ben; guhynm — van geheimen; jñnam — kennis;
jñna-vatm — van de wijzen; aham — Ik ben.
Van alle middelen om wetteloosheid tegen te gaan ben Ik de straf,
en onder degenen die overwinning nastreven, ben Ik moraliteit.
Van geheime dingen ben Ik de stilte en Ik ben de wijsheid van de
wijzen.

Commentaar: Er bestaan veel maatregelen van onderdrukking en de belangrijkste daarvan zijn maatregelen die kwaadaardige personen inperken.
Wanneer kwaadaardige personen gestraft worden, vertegenwoordigt de
strafmaatregel KŠa. Voor hen die op een of ander gebied de overwinning proberen te behalen, is moraliteit het element dat het meest leidt tot
het behalen van die overwinning. Voor vertrouwelijke activiteiten zoals
horen, denken en mediteren is stilte het belangrijkst, omdat iemand door
stil te zijn zeer snel vooruitgang kan maken. Een wijze is iemand die onderscheid kan maken tussen materie en het spirituele, tussen Gods hogere
en lagere natuur. Zulke kennis is KŠa Zelf.
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tekst 39
YaÀaiPa SavR>aUTaaNaa& bqJa& TadhMaJauRNa )
Na TadiSTa ivNaa YaTSYaaNMaYaa >aUTa& cracrMa( )) 39 ))

yac cpi sarva-bh™tnˆ
b…jaˆ tad aham arjuna
na tad asti vin yat syn
may bh™taˆ carcaram
yat — wat dan ook; ca api — verder; sarva-bh™tnm — van alle scheppingen; b…jam — zaad; tat — dat; aham — Ik ben; arjuna — o Arjuna;
na — niet; tat — dat; asti — er is; vin — zonder; yat — welke; syt —
bestaat; may — Mij; bh™tam — geschapen wezen; cara-acaram  — bewegend en niet-bewegend.
Verder ben Ik het zaad dat alle vormen van bestaan verwekt, o
Arjuna. Er is geen wezen — of het nu in staat is te bewegen of niet
— dat zonder Mij kan bestaan.

Commentaar: Alles heeft een oorzaak en die oorzaak of dat zaad waardoor iets zich manifesteert, is KŠa. Zonder de energie van KŠa kan
niets bestaan; daarom wordt Hij alvermogend genoemd. Zonder Zijn vermogen kan zowel dat wat beweegt als het onbeweeglijke niet bestaan. Al
het bestaande dat niet op de energie van KŠa is gebaseerd, wordt my
genoemd, ‘dat wat niet is’.

tekst 40
NaaNTaae_iSTa MaMa idVYaaNaa& iv>aUTaqNaa& ParNTaPa )
Wz TaUÕeXaTa" Pa[ae¢-ae iv>aUTaeivRSTarae MaYaa )) 40 ))

nnto ’sti mama divynˆ
vibh™t…nˆ parantapa
ea t™ddeataƒ prokto
vibh™ter vistaro may
na — evenmin; antaƒ — een einde; asti — er is; mama — Mijn; divynm — van de goddelijke; vibh™t…nm — volheden; parantapa — o
overwinnaar van de vijand; eaƒ — dit alles; tu — maar; uddeataƒ — als
voorbeelden; proktaƒ — gesproken; vibh™teƒ — van volheden; vistaraƒ
— de omvang; may — door Mij.
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O machtige overwinnaar van vijanden, Mijn goddelijke manifestaties zijn oneindig. Wat Ik je verteld heb is slechts een summiere
aanduiding van Mijn ontelbare volheden.

Commentaar: In de vedische literatuur wordt gesteld dat hoewel de volheden en energieën van de Allerhoogste op verschillende manieren begrepen worden, er geen einde komt aan zulke volheden en energieën; ze
kunnen daarom niet allemaal worden uitgelegd. Om zijn nieuwsgierigheid
te bevredigen, worden er slechts enkele aan Arjuna beschreven.

tekst 41
YaÛiÜ>aUiTaMaTSatv& é[qMadUiJaRTaMaev va )
TatadevavGaC^ Tv& MaMa TaeJaae_&XaSaM>avMa( )) 41 ))

yad yad vibh™timat sattvaˆ
r…mad ™rjitam eva v
tat tad evvagaccha tvaˆ
mama tejo-’ˆa-sambhavam
yat yat — welke dan ook; vibh™ti — volheden; mat — hebbend; sattvam
— entiteit; r…-mat — prachtig; ™rjitam — roemrijke; eva — zeker; v —
of; tat tat — al die; eva — zeker; avagaccha — moet weten; tvam — jij;
mama — Mijn; tejaƒ — van de schittering; aˆa — een deel; sambhavam
— voortgekomen uit.
Weet dat alle rijke, prachtige en luisterrijke scheppingen slechts
voortkomen uit een sprank van Mijn schitterende grootsheid.

Commentaar: Elk glorieus of prachtig verschijnsel moet gezien worden
als een gedeeltelijke manifestatie van de volheid van KŠa, of dat nu
in de materiële of de spirituele wereld is. Alles wat een buitengewone
volheid vertoont, moet men zien als iets wat de volheid van KŠa vertegenwoordigt.

tekst 42
AQava bhuNaETaeNa ik&- jaTaeNa TavaJauRNa )
iví>YaahiMad& k*-TòMaek-a&XaeNa iSQaTaae JaGaTa( )) 42 ))

atha v bahunaitena
kiˆ jñtena tavrjuna
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vi˜abhyham idaˆ ktsnam
ekˆena sthito jagat
atha v — of; bahun — veel; etena — door deze soort; kim — wat;
jñtena — door te kennen; tava — jouw; arjuna — o Arjuna; vi˜abhya
— doordringend; aham — Ik; idam — dit; ktsnam — hele; eka — door
één; aˆena — deeltje; sthitaƒ — bevind Me; jagat — universum.
Maar waar is al deze gedetailleerde kennis voor nodig, Arjuna?
Met één enkel deeltje van Mijzelf doordring en draag Ik dit hele
universum.

Commentaar: De Allerhoogste Heer wordt overal in alle materiële universa vertegenwoordigd, doordat Hij in alle dingen binnengaat als de Superziel. De Heer zegt hier tegen Arjuna dat het geen zin heeft te begrijpen
hoe de dingen in hun afzonderlijke volheid en grootheid bestaan. Hij zou
moeten beseffen dat alle dingen bestaan doordat KŠa er als de Superziel
in binnengaat. Alle wezens, van Brahm, het reusachtigste wezen, tot de
kleinste mier, bestaan omdat de Heer als de Superziel in ieder van hen
afzonderlijk is binnengegaan en hen instandhoudt.
Er bestaat een Missie die regelmatig verkondigt dat het aanbidden van
ongeacht welke halfgod iemand tot de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods
of tot het allerhoogste doel zal leiden. Maar hier wordt het aanbidden van
halfgoden sterk afgeraden, want zelfs de grootste halfgoden, zoals Brahm
en ®iva, vertegenwoordigen maar een deel van de volheid van de Allerhoogste Heer. Hij is de oorsprong van iedereen die geboren is en niemand
is groter dan Hij. Hij is asamaurdhva, wat betekent dat niemand hoger is
dan Hij en dat niemand gelijk is aan Hem.
In de Padma PurŠa wordt gesteld dat degene die denkt dat KŠa,
de Allerhoogste Heer, tot dezelfde categorie behoort als de halfgoden —
zelfs in het geval van Brahm of ®iva — meteen een atheïst wordt. Maar
wie de verschillende beschrijvingen van de volheden en expansies van de
energie van KŠa grondig bestudeert, kan zonder enige twijfel de positie
van Heer ®r… KŠa begrijpen en kan zijn geest richten op het aanbidden
van Hem, zonder te worden afgeleid. De Heer is alomtegenwoordig door
de expansie van Zijn deelaspect de Superziel, die binnengaat in alles wat
bestaat. Zuivere toegewijden richten hun geest op het KŠa-bewustzijn
door volledige devotionele dienst; zo bevinden ze zich altijd in een transcendentale positie.
In dit hoofdstuk is in teksten acht tot en met elf het pad van devotionele dienst en aanbidding van KŠa heel duidelijk aangegeven. Dat is het
pad van zuivere devotionele dienst. Hoe iemand het hoogste niveau van
devotionele perfectie kan bereiken, namelijk omgang met de Allerhoogste
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Persoonlijkheid Gods, is in dit hoofdstuk grondig uitgelegd. ®r…la Baladeva
Vidhybh™aŠa, een groot crya in de opeenvolging van discipelen vanaf
KŠa, concludeert zijn commentaar op dit hoofdstuk als volgt:
yac-chakti-let surydy
bhavanty aty-ugra-tejasaƒ
yad-aˆena dhtaˆ vivaˆ
sa kŠo daame ’rcyate
‘Van de krachtige energie van Heer KŠa krijgt zelfs de geweldige zon
haar kracht, en door de deelexpansie van KŠa wordt de hele wereld
instandgehouden. Heer KŠa is daarom vererenswaardig.’

Zo eindigen de commentaren van ®r… ®r…mad A.C. Bhaktivedanta Swami
Prabhupda bij het tiende hoofdstuk van ®r…mad Bhagavad-g…t, getiteld ‘De
volheid van de Absolute’.

11
De kosmische
gedaante

tekst 1
AJauRNa ovac
MadNauGa]haYa ParMa& GauùMaDYaaTMaSa&ijTaMa( )
YatvYaae¢&- vcSTaeNa Maaehae_Ya& ivGaTaae MaMa )) 1 ))

arjuna uvca
mad-anugrahya paramaˆ
guhyam adhytma-saˆjñitam
yat tvayoktaˆ vacas tena
moho ’yaˆ vigato mama
arjunaƒ uvca — Arjuna zei; mat-anugrahya — enkel om mij een
gunst te bewijzen; paramam — allerhoogste; guhyam — vertrouwelijk
onderwerp; adhytma — spirituele; saˆjñitam — over; yat — wat; tvay
— door Jou; uktam — gesproken; vacaƒ — woorden; tena — daardoor;
mohaƒ — illusie; ayam — deze; vigataƒ — is verwijderd; mama — mijn.
Arjuna zei: Door te luisteren naar het onderricht dat Je me zo welwillend gegeven hebt over deze meest vertrouwelijke spirituele
onderwerpen, is mijn illusie nu verdreven.

Commentaar: Uit dit hoofdstuk zal blijken dat KŠa de oorzaak van alle
oorzaken is. Hij is zelfs de oorzaak van Mah-ViŠu, uit wie de materiële
universa voortkomen. KŠa is geen incarnatie; Hij is de oorsprong van
alle incarnaties. Dit werd in het vorige hoofdstuk volledig uiteengezet.
Wat Arjuna betreft, hij zegt dat zijn illusie voorbij is. Dit betekent dat
Arjuna KŠa niet langer alleen maar als een menselijk wezen ziet of als
zijn vriend, maar als de oorsprong van alles. Arjuna is zeer verlicht en is
blij dat hij zo’n grootse vriend als KŠa heeft, maar hoewel hijzelf KŠa
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als de oorsprong van alles aanvaardt, bedenkt hij nu dat anderen Hem
misschien niet als zodanig aanvaarden. Om de goddelijkheid van KŠa
voor iedereen vast te stellen, verzoekt hij KŠa in dit hoofdstuk om Zijn
kosmische gedaante te tonen. Eigenlijk is het zo dat als men de kosmische gedaante van KŠa ziet, men net als Arjuna zeer angstig wordt.
Maar KŠa is zo vriendelijk, dat Hij na het laten zien van Zijn kosmische
gedaante, Zijn oorspronkelijke gedaante weer aanneemt.
Arjuna is het eens met wat KŠa al verscheidene malen heeft gezegd:
KŠa spreekt alleen met hem voor zijn bestwil. Arjuna erkent dat dit alles
hem overkomt door de genade van KŠa. Hij is er nu van overtuigd dat
KŠa de oorzaak is van alle oorzaken en dat Hij als de Superziel in ieders
hart aanwezig is.

tekst 2
>avaPYaYaaE ih >aUTaaNaa& é[uTaaE ivSTarXaae MaYaa )
Tvta" k-Mal/Pa}aa+a MaahaTMYaMaiPa caVYaYaMa( )) 2 ))

bhavpyayau hi bh™tnˆ
rutau vistarao may
tvattaƒ kamala-patrka
mhtmyam api cvyayam
bhava — verschijning; apyayau — verdwijning; hi — zeker; bh™tnm
— van alle levende wezens; rutau — zijn gehoord; vistaraaƒ — in detail;
may — door mij; tvattaƒ — van Jou; kamala-patra-aka — o lotus-ogige;
mhtmyam — roem; api — ook; ca — en; avyayam — onvergankelijke.
O lotus-ogige, ik heb uitvoerig van Je gehoord over het verschijnen en verdwijnen van alle levende wezens en ik ben me bewust
geworden van Je onvergankelijke glorie.

Commentaar: Uit vreugde spreekt Arjuna Heer KŠa hier aan met ‘lotusogige’ (de ogen van KŠa lijken op de bloembladen van een lotusbloem),
want in een vorig hoofdstuk verzekerde KŠa hem het volgende: ahaˆ
ktsnasya jagataƒ prabhavaƒ pralayas tath — ‘Ik ben de oorzaak van
het verschijnen en verdwijnen van deze hele materiële manifestatie.’
Arjuna heeft hierover uitvoerig van de Heer gehoord. Arjuna is zich er
verder van bewust dat hoewel KŠa de oorzaak is van alles wat verschijnt
en verdwijnt, Hij er afzijdig van blijft. Zijn persoonlijkheid gaat niet verloren. Zo heeft de Heer in het negende hoofdstuk gezegd dat Hij alomtegenwoordig is; toch is Hij niet overal persoonlijk aanwezig. Dat is de
onvoorstelbare volheid van KŠa, en Arjuna geeft aan die grondig te hebben begrepen.
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tekst 3
WvMaeTaÛQaaTQa TvMaaTMaaNa& ParMaeìr )
d]íuiMaC^aiMa Tae æPaMaEìr& PauåzaetaMa )) 3 ))

evam etad yathttha tvam
tmnaˆ paramevara
dra˜um icchmi te r™pam
aivaraˆ puruottama
evam — zo; etat — dit; yath — zoals het is; ttha — hebt gesproken;
tvam — Jij; tmnam — Zelf; parama-…vara — o Allerhoogste Heer;
dra˜um — zien; icchmi — Ik verlang; te — Jouw; r™pam — gedaante;
aivaram — goddelijke; purua-uttama — o beste van alle persoonlijkheden.
O grootste van alle persoonlijkheden, o allerhoogste gedaante,
hoewel ik Je hier voor me zie zoals Je werkelijk bent, zoals Je Jezelf
hebt beschreven, zou ik willen zien hoe Je deze kosmos bent binnengegaan. Die gedaante van Je wil ik zien.

Commentaar: De Heer heeft gezegd dat de kosmische manifestatie mogelijk is gemaakt en blijft functioneren, omdat Hij het materiële universum
is binnengegaan als Zijn persoonlijke expansie. Wat Arjuna betreft, hij is
geïnspireerd geraakt door de oorspronkelijke, menselijke gedaante van
KŠa, maar om anderen te overtuigen, die in de toekomst zouden kunnen denken dat KŠa een gewoon persoon is, verlangt hij ernaar Zijn
kosmische gedaante te zien, om te zien hoe Hij werkzaam is binnen het
universum, hoewel Hij er los van staat.
Dat Arjuna de Heer met puruottama aanspreekt is ook belangrijk.
Omdat de Heer de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is, is Hij aanwezig
in Arjuna zelf. Daarom kent Hij Arjuna’s verlangen en begrijpt Hij dat
Arjuna er niet speciaal naar verlangt om Hem in Zijn kosmische gedaante
te zien, want Arjuna is volledig tevreden door Hem in Zijn persoonlijke
gedaante als KŠa te zien. Maar de Heer begrijpt ook dat Arjuna de kosmische gedaante wil zien om anderen te overtuigen. Persoonlijk verlangde Arjuna niet naar een bevestiging. De Heer begrijpt ook dat Arjuna de
kosmische gedaante wil zien om een criterium te stellen, want in de toekomst zouden er zoveel bedriegers zijn die zich voor incarnaties van God
zouden uitgeven. Mensen moeten daarom voorzichtig zijn; wie beweert
dat hij KŠa is, moet bereid zijn om zijn kosmische gedaante te laten zien
om zo zijn uitspraak aan de mensen te bewijzen.
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tekst 4
MaNYaSae Yaid TaC^KYa& MaYaa d]íuiMaiTa Pa[>aae )
YaaeGaeìr TaTaae Mae Tv& dXaRYaaTMaaNaMaVYaYaMa( )) 4 ))

manyase yadi tac chakyaˆ
may dra˜um iti prabho
yogevara tato me tvaˆ
daraytmnam avyayam
manyase — Jij denkt; yadi — als; tat — dat; akyam — is in staat; may
— door mij; dra˜um — zien; iti — zo; prabho — o Heer; yoga-…vara — o
Heer van alle mystieke kracht; tataƒ — dan; me — aan mij; tvam — Jij;
daraya — toon; tmnam — Je Zelf; avyayam — eeuwige.
Als Je denkt dat ik in staat ben om Je kosmische gedaante te aanschouwen, o Heer, o meester van alle mystieke kracht, toon me
dan alsjeblieft dat oneindige, universele Zelf.

Commentaar: Er wordt gezegd dat men de Allerhoogste Heer, KŠa, niet
kan zien, horen, begrijpen of waarnemen met behulp van de materiële
zintuigen. Maar wie vanaf het begin liefdevolle devotionele dienst verricht
voor de Heer, kan Hem zien door openbaring. Ieder levend wezen is enkel
een spirituele vonk en daarom is het niet mogelijk de Allerhoogste Heer te
zien of te begrijpen. Omdat Arjuna een toegewijde is, vertrouwt hij niet op
zijn vermogen tot speculeren; hij geeft eerder zijn tekortkomingen als levend wezen toe en erkent de onschatbare positie van KŠa. Arjuna zag in
dat een levend wezen onmogelijk de onbegrensde oneindigheid kan begrijpen. Pas wanneer de oneindige Zichzelf openbaart, wordt het mogelijk
de aard van de oneindige door de genade van de oneindige te begrijpen.
Ook het woord ‘yogevara’ is hier zeer belangrijk, want de Heer heeft
onvoorstelbare vermogens. Als Hij wil, kan Hij Zich door Zijn genade
openbaren, ook al is Hij onbegrensd. Daarom smeekt Arjuna om de onvoorstelbare genade van KŠa. Hij geeft KŠa geen bevelen. KŠa is
niet verplicht om Zich te openbaren, tenzij iemand zich volledig overgeeft
in KŠa-bewustzijn en devotionele dienst verricht. Personen die op de
kracht van hun eigen mentale speculatie vertrouwen, kunnen dus onmogelijk KŠa zien.

tekst 5
é[q>aGavaNauvac

PaXYa Mae PaaQaR æPaai<a XaTaXaae_Qa SahóXa" )

NaaNaaivDaaiNa idVYaaiNa NaaNaav<aaRk*-TaqiNa c )) 5 ))
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r…-bhagavn uvca
paya me prtha r™pŠi
atao ’tha sahasraaƒ
nn-vidhni divyni
nn-varŠkt…ni ca
r…-bhagavn uvca — de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei; paya
— zie; me — Mijn; prtha — o zoon van Pth; r™pŠi — gedaanten;
ataaƒ — honderden; atha — ook; sahasraaƒ — duizenden; nnvidhni — verschillende; divyni — goddelijke; nn — verschillende;
varŠa — kleuren; kt…ni — vormen; ca — ook.
De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: Mijn beste Arjuna, o
zoon van Pth, aanschouw nu Mijn volheden, honderdduizenden
verschillende goddelijke en veelkleurige gedaanten.

Commentaar: Arjuna wilde KŠa in Zijn kosmische gedaante zien, die,
hoewel ze transcendentaal is, enkel gemanifesteerd is in relatie tot de
kosmos en daardoor onderhevig aan de materiële tijd en dus tijdelijk.
Zoals de materiële natuur gemanifesteerd en niet-gemanifesteerd is, zo is
ook deze kosmische gedaante van KŠa gemanifesteerd en niet-gemanifesteerd; ze is niet eeuwig, in tegenstelling tot de andere gedaanten van
KŠa in de spirituele hemel. Een toegewijde verlangt er niet naar om de
kosmische gedaante te zien, maar omdat Arjuna KŠa zo wilde zien,
openbaarde KŠa hem deze gedaante. Een gewoon persoon kan deze
kosmische gedaante niet zien; KŠa moet iemand het vermogen geven
deze te zien.

tekst 6
PaXYaaidTYaaNvSaUNåd]aNaiìNaaE MaåTaSTaQaa )
bhUNYad*íPaUvaRi<a PaXYaaêYaaRi<a >aarTa )) 6 ))

paydityn vas™n rudrn
avinau marutas tath
bah™ny ad˜a-p™rvŠi
paycaryŠi bhrata
paya — zie; dityn — de twaalf zonen van Aditi; vas™n — de acht Vasu’s; rudrn — de elf vormen van Rudra; avinau — de twee Avin…’s;
marutaƒ — de negenenveertig Maruts (halfgoden van de wind); tath —
ook; bah™ni — vele; ad˜a — die je nog niet gezien hebt; p™rvŠi — eerder; paya — zie; caryŠi — alle wonderen; bhrata — o beste onder
de Bhrata’s.
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O beste onder de Bhrata’s, zie hier de verschillende gedaanten
van šditya’s, Vasu’s, Rudra’s, Avin…-kumra’s en alle andere halfgoden. Aanschouw de vele wonderbaarlijke dingen die niemand
ooit eerder gezien of gehoord heeft.

Commentaar: Hoewel Arjuna een persoonlijke vriend van KŠa was en
de meest gevorderde onder alle geleerden, kon hij toch onmogelijk alles
over KŠa weten. Hier wordt gezegd dat de mensen al deze gedaanten
en manifestaties niet kenden en er nog nooit over gehoord hadden. KŠa
zal deze wonderbaarlijke gedaanten nu openbaren.

tekst 7
whEk-SQa& JaGaTk*-Tò& PaXYaaÛ SacracrMa( )
MaMa dehe Gau@ake-Xa YaÀaNYad(d]íuiMaC^iSa )) 7 ))

ihaika-sthaˆ jagat ktsnaˆ
paydya sa-carcaram
mama dehe gukea
yac cnyad dra˜um icchasi
iha — in dit; eka-stham — op één plaats; jagat — het universum; ktsnam
— volledig; paya — zie; adya — onmiddellijk; sa — met; cara — de bewegende; acaram — en niet-bewegende; mama — Mijn; dehe — in dit
lichaam; gukea — o Arjuna; yat — dat wat; ca — en; anyat — andere;
dra˜um — zien; icchasi — je verlangt.
O Arjuna, aanschouw in één oogopslag alles wat je wilt zien in dit
lichaam van Mij! Deze kosmische gedaante kan je alles laten zien
wat je nu en in de toekomst ook maar verlangt te zien. Alles —
zowel het bewegende als het niet-bewegende — is hier volledig
aanwezig, op één plaats.

Commentaar: Niemand kan zittend op één plaats het hele universum
zien. Zelfs de meest gevorderde wetenschapper kan niet zien wat er in
andere delen van het universum gebeurt. Maar een toegewijde als Arjuna
kan alles zien wat er in elk deel van het universum bestaat. KŠa geeft hem
het vermogen alles te zien wat hij wil, verleden, heden en toekomst. Op
die manier is Arjuna, door de genade van KŠa, in staat alles te zien.

tekst 8
Na Tau Maa& XaKYaSae d]íuMaNaeNaEv Svc+auza )
idVYa& ddaiMa Tae c+au" PaXYa Mae YaaeGaMaEìrMa( )) 8 ))

11.8

De kosmische gedaante

/ 557

na tu mˆ akyase dra˜um
anenaiva sva-caku
divyaˆ dadmi te cakuƒ
paya me yogam aivaram
na — nooit; tu — maar; mm — Mij; akyase — bent in staat; dra˜um
— zien; anena — met deze; eva — zeker; sva-caku — je eigen ogen;
divyam — goddelijke; dadmi — Ik geef; te — aan jou; cakuƒ — ogen;
paya — zie; me — Mijn; yogam aivaram — onvoorstelbaar mystiek vermogen.
Maar met de ogen die je nu hebt, kun je Me niet zien. Daarom geef
Ik je goddelijke ogen. Aanschouw Mijn mystieke volheid!

Commentaar: Een zuivere toegewijde ziet KŠa niet graag in een andere gedaante dan Zijn gedaante met twee armen; een toegewijde moet de
kosmische gedaante door Zijn genade zien, en niet door de geest, maar
met spirituele ogen. Om de kosmische gedaante van KŠa te kunnen
zien, wordt Arjuna gezegd niet zijn geest, maar zijn manier van waarnemen te veranderen. De kosmische gedaante van KŠa is niet zo belangrijk, wat duidelijk zal worden in latere verzen. Maar omdat Arjuna deze
gedaante wil zien, geeft de Heer hem het bijzondere gezichtsvermogen
dat daarvoor nodig is.
Toegewijden die een hechte, transcendentale relatie met KŠa hebben, worden aangetrokken tot tedere eigenschappen en niet door een
goddeloos vertoon van volheden. De speelkameraden van KŠa, de vrienden van KŠa en de ouders van KŠa willen nooit dat KŠa zijn volheden laat zien. Ze gaan zo op in zuivere liefde dat ze niet eens weten dat
KŠa de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is; tijdens hun liefdevolle uitwisselingen vergeten ze dat KŠa de Allerhoogste Heer is. In het ®r…madBhgavatam wordt gezegd dat de jongens die met KŠa spelen allemaal
zeer vrome zielen zijn en dat ze na vele, vele levens in staat waren om
met KŠa te spelen. Die jongens weten niet dat KŠa de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods is. Ze zien Hem als een persoonlijke vriend. Daarom reciteert ®ukadeva Gosvm… dit vers:
itthaˆ satˆ brahma-sukhnubh™ty
dsyaˆ gatnˆ para-daivatena
myritnˆ nara-drakeŠa
skaˆ vijahruƒ kta-puŠya-puñjƒ
‘Hier is de Allerhoogste Persoon, die door de grote wijzen gezien wordt
als het onpersoonlijk Brahman, door de toegewijden als de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods en door gewone mensen als een product van de
materiële natuur. Nu spelen die jongens, die in hun vorige levens vele,
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vele vrome activiteiten hebben verricht, met die Allerhoogste Persoonlijkheid Gods.’ (®r…mad-Bhgavatam 10.12.11)
Het is een feit dat een toegewijde er niet in geïnteresseerd is de vivar™pa, de kosmische gedaante, te zien. Maar Arjuna wilde deze gedaante
zien om de uitspraken van KŠa te onderbouwen, zodat mensen in de
toekomst zouden begrijpen dat KŠa Zich niet alleen theoretisch of filosofisch als de Allerhoogste presenteerde, maar dat Hij Zich ook daadwerkelijk als zodanig aan Arjuna toonde. Arjuna moet dit bevestigen, omdat
hij aan het begin van het parampar-systeem staat. Zij die werkelijk de
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, KŠa, willen begrijpen en die in de
voetsporen van Arjuna volgen, moeten inzien dat KŠa Zich niet alleen
theoretisch als de Allerhoogste presenteerde, maar dat Hij daadwerkelijk
liet zien dat Hij de Allerhoogste is. De Heer gaf Arjuna het benodigde
vermogen om Zijn kosmische gedaante te zien, omdat Hij wist dat Arjuna
deze niet echt wilde zien, zoals we al hebben uitgelegd.

tekst 9
SaÅYa ovac
WvMauKTva TaTaae raJaNMahaYaaeGaeìrae hir" )
dXaRYaaMaaSa PaaQaaRYa ParMa& æPaMaEìrMa( )) 9 ))

sañjaya uvca
evam uktv tato rjan
mah-yogevaro hariƒ
daraym sa prthya
paramaˆ r™pam aivaram
sañjayaƒ uvca — Sañjaya zei; evam — zo; uktv — sprekend; tataƒ —
daarna; rjan — o koning; mah-yoga-…varaƒ — de machtigste mysticus; hariƒ — de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, KŠa; daraym sa
— toonde; prthya — aan Arjuna; paramam — de goddelijke; r™pam
aivaram — kosmische gedaante.
Sañjaya zei: O koning, nadat Hij deze woorden gesproken had,
toonde de Allerhoogste Heer van alle mystieke kracht, de Persoonlijkheid Gods, Zijn kosmische gedaante aan Arjuna.

tekst 10 – 11
ANaek-v£-NaYaNaMaNaek-ad(>auTadXaRNaMa( )
ANaek-idVYaa>ar<a& idVYaaNaek-aeÛTaaYauDaMa( )) 10 ))
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idVYaMaaLYaaMbrDar& idVYaGaNDaaNaule/PaNaMa( )
SavaRêYaRMaYa& devMaNaNTa& ivìTaaeMau%Ma( )) 11 ))

aneka-vaktra-nayanam
anekdbhuta-daranam
aneka-divybharaŠaˆ
divynekodyatyudham
divya-mlymbara-dharaˆ
divya-gandhnulepanam
sarvcarya-mayaˆ devam
anantaˆ vivato-mukham
aneka — vele; vaktra — monden; nayanam — ogen; aneka — vele; adbhuta — wonderlijke; daranam — vertoningen; aneka — vele; divya —
goddelijke; bharaŠam — sieraden; divya — goddelijke; aneka — vele;
udyata — opgeheven; yudham — wapens; divya — goddelijke; mlya
— bloemenslingers; ambara — gewaden; dharam — dragend; divya
— goddelijke; gandha — balsems; anulepanam — gezalfd met; sarva —
alles; carya-mayam — wonderbaarlijk; devam — stralend; anantam
— onbegrensd; vivataƒ-mukham — alomtegenwoordig.
Arjuna zag in die kosmische gedaante ontelbare monden, ontelbare ogen en ontelbare verbazingwekkende verschijningen. De
gedaante droeg vele hemelse sieraden en vele opgeheven goddelijke wapens. Hij droeg hemelse bloemenslingers en gewaden en
Zijn lichaam was met vele goddelijke balsems gezalfd. Alles was
wonderbaarlijk, schitterend, onbegrensd en breidde zich overal
voortdurend uit.

Commentaar: In deze twee verzen geeft het herhaaldelijk gebruik van
het woord ‘vele’ aan dat het aantal handen, monden, benen en andere
manifestaties dat Arjuna zag, onbegrensd was. Deze manifestaties waren
over het hele universum verspreid, maar door de genade van de Heer kon
Arjuna ze zien terwijl hij op één plaats zat. Dat kwam door het onvoorstelbare vermogen van KŠa.

tekst 12
idiv SaUYaRSahóSYa >aveÛuGaPaduiTQaTaa )
Yaid >aa" Sad*Xaq Saa SYaaÙaSaSTaSYa MahaTMaNa" )) 12 ))
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divi s™rya-sahasrasya
bhaved yugapad utthit
yadi bhƒ sad… s syd
bhsas tasya mahtmanaƒ
divi — aan de hemel; s™rya — van zonnen; sahasrasya — van vele duizenden; bhavet — er waren; yugapat — tegelijkertijd; utthit — aanwezig; yadi — als; bhƒ — licht; sad… — zo; s — dat; syt — kan zijn;
bhsaƒ— stralengloed; tasya — van Hem; mah-tmanaƒ — de grote
Heer.
Wanneer vele duizenden zonnen tegelijkertijd aan de hemel zouden verschijnen, zou hun straling misschien te vergelijken zijn
met de stralengloed van de Allerhoogste Persoon in die kosmische
gedaante.

Commentaar: Wat Arjuna zag, was onbeschrijfelijk, maar toch probeert
Sañjaya Dhtar˜ra een voorstelling te geven van die grote openbaring.
Sañjaya en Dhtar˜ra waren geen van beide aanwezig, maar door de genade van Vysa kon Sañjaya alles zien wat er gebeurde. Daarom vergelijkt
hij de situatie, voor zover deze begrepen kan worden, met verschijnselen
die we ons wel kunnen voorstellen (zoals ‘duizenden zonnen’).

tekst 13
Ta}aEk-SQa& JaGaTk*-Tò& Pa[iv>a¢-MaNaek-Daa )
APaXYaÕevdevSYa Xarqre Paa<@vSTada )) 13 ))

tatraika-sthaˆ jagat ktsnaˆ
pravibhaktam anekadh
apayad deva-devasya
ar…re pŠavas tad
tatra — daar; eka-stham — op één plaats; jagat — het universum;
ktsnam — volledige; pravibhaktam — verdeeld; anekadh — in vele;
apayat — kon zien; deva-devasya — van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods; ar…re — in de kosmische gedaante; pŠavaƒ — Arjuna;
tad — op dat moment.
Op dat moment kon Arjuna in de kosmische gedaante van de Heer
de oneindige expansies van het universum op één plaats bij elkaar
zien, ook al waren deze in vele, vele duizenden verdeeld.
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Commentaar: Het woord ‘tatra’ (‘daar’) is zeer belangrijk. Het geeft aan
dat zowel Arjuna als KŠa op de strijdwagen zat toen Arjuna de kosmische gedaante zag. De anderen op het slagveld konden deze gedaante
niet zien, omdat KŠa alleen Arjuna het vermogen had gegeven haar te
zien. Arjuna kon in het lichaam van KŠa vele duizenden planeten zien.
Zo leren we uit de vedische teksten dat er vele universa en vele planeten
zijn. Sommige zijn gemaakt van aarde, sommige van goud en sommige
van juwelen, sommige zijn heel groot, sommige zijn niet zo groot enz.
Zittend op zijn strijdwagen, kon Arjuna ze allemaal zien. Maar niemand
begreep wat er zich tussen Arjuna en KŠa afspeelde.

tekst 14
TaTa" Sa ivSMaYaaivíae ôíraeMaa DaNaÅYa" )
Pa[<aMYa iXarSaa dev& k*-TaaÅil/r>aazTa )) 14 ))

tataƒ sa vismayvi˜o
h˜a-rom dhanañjayaƒ
praŠamya iras devaˆ
ktñjalir abhata
tataƒ — daarna; saƒ — hij; vismaya-vi˜aƒ — overweldigd door bewondering; h˜a-rom — met zijn lichaamshaar overeind door zijn grote extase; dhanañjayaƒ — Arjuna; praŠamya — eerbetuigingen brengend;
iras — met het hoofd; devam — tot de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods; kta-añjaliƒ — met gevouwen handen; abhata — begon te
spreken.
Daarop boog Arjuna, overweldigd door verwondering en verbazing
en met zijn haar recht overeind, het hoofd om zijn eerbetuigingen
te brengen en hij begon met gevouwen handen te bidden tot de
Allerhoogste Heer.

Commentaar: Op het moment dat het goddelijk visioen werd geopenbaard, veranderde de relatie tussen Arjuna en KŠa. Vóór deze openbaring hadden Arjuna en KŠa een relatie gebaseerd op vriendschap, maar
nu, na de openbaring, brengt Arjuna met veel respect zijn eerbetuigingen
en bidt hij met gevouwen handen tot KŠa. Hij verheerlijkt de kosmische
gedaante. Zo verandert de vriendschappelijke relatie in een relatie die
eerder gebaseerd is op bewonderende verbazing.
Grote toegewijden zien KŠa als de onuitputtelijke bron van alle relaties. In de heilige teksten worden twaalf fundamentele relaties vermeld en
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ze zijn allemaal in KŠa aanwezig. Er wordt gezegd dat Hij de oceaan van
alle relaties is die er tussen twee levende wezens, tussen de halfgoden of
tussen de Allerhoogste Heer en Zijn toegewijden kunnen bestaan.
Bij Arjuna werd hier de relatie van bewonderende verbazing opgewekt, en hoewel hij van nature zeer ernstig, kalm en zwijgzaam was, werd
hij tijdens die verbazing extatisch; zijn haar stond overeind en hij begon
met gevouwen handen zijn eerbetuigingen aan de Allerhoogste Heer te
brengen. Hij was natuurlijk niet bang; hij werd overweldigd door de
wonderen van de Allerhoogste Heer. Het onmiddellijke effect was een
bewonderende verbazing; zijn natuurlijke gevoelens van liefdevolle vriendschap werden overweldigd door deze bewonderende verbazing en daarom reageerde hij op deze manier.

tekst 15
AJauRNa ovac
PaXYaaiMa deva&STav dev dehe
Sava|STaQaa >aUTaivXaezSax(gaaNa( )
b]øa<aMaqXa& k-Mal/aSaNaSQaMa(
Šzq&ê SavaRNaurGaa&ê idVYaaNa( )) 15 ))

arjuna uvca
paymi devˆs tava deva dehe
sarvˆs tath bh™ta-viea-sa‰ghn
brahmŠam …aˆ kamalsana-stham
…ˆ ca sarvn uragˆ ca divyn
arjunaƒ uvca — Arjuna zei; paymi — ik zie; devn — alle halfgoden;
tava — Jouw; deva — o Heer; dehe — in het lichaam; sarvn — alle; tath
— ook; bh™ta-viea-sa‰ghn — samenkomst van allerlei soorten levende
wezens; brahmŠam — Heer Brahm; …am — Heer ®iva; kamala-sanastham — zittend op de lotusbloem; …n — grote wijzen; ca — ook; sarvn
— alle; uragn — slangen; ca — ook; divyn — goddelijke.
Arjuna zei: Mijn dierbare Heer KŠa, in Je lichaam zie ik alle
halfgoden en verschillende andere soorten levende wezens bij
elkaar. Ik zie Brahm, die op de lotusbloem zit, en ook Heer ®iva,
alle wijzen en goddelijke slangen.

Commentaar: Arjuna ziet alles in het universum, daarom ziet hij Brahm,
het eerste levend wezen in het universum, en de goddelijke slang waarop
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Garbhodaka-y… ViŠu ligt in de lagere regionen van het universum. Dit
slangenbed wordt Vsuki genoemd. Er bestaan ook andere slangen die
bekendstaan als Vsuki. Arjuna kan alles zien, van Garbhodaka-y… ViŠu
tot het hoogste punt van het universum, de planeet in de vorm van een
lotusbloem waar Brahm, het eerste levend wezen van het universum,
verblijft. Dat betekent dat Arjuna alles van het begin tot het eind kon zien,
terwijl hij op één plaats op zijn strijdwagen zat. Dit alles was mogelijk
door de genade van KŠa, de Allerhoogste Heer.

tekst 16
ANaek-bahUdrv£-Nae}a&
PaXYaaiMa Tva& SavRTaae_NaNTaæPaMa( )
NaaNTa& Na MaDYa& Na PauNaSTavaid&
PaXYaaiMa ivìeìr ivìæPa )) 16 ))

aneka-bh™dara-vaktra-netraˆ
paymi tvˆ sarvato ’nanta-r™pam
nntaˆ na madhyaˆ na punas tavdiˆ
paymi vivevara viva-r™pa
aneka — veel; bhu — armen; udara — buiken; vaktra — monden; netram — ogen; paymi — ik zie; tvm — Jou; sarvataƒ — in alle richtingen; ananta-r™pam — onbegrensde gedaante; na antam — geen einde;
na madhyam — geen midden; na punaƒ — niet weer; tava — Jouw;
dim — begin; paymi — ik zie; viva-…vara — o Heer van het universum; viva-r™pa — in de gedaante van het universum.
O Heer van het universum, o kosmische gedaante, in Je lichaam zie
ik overal, zonder einde, ontelbare armen, buiken, monden en ogen
verspreid. Ik zie in Jou geen einde, geen midden en geen begin.

Commentaar: KŠa is de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en Hij is
onbegrensd; door Hem kon alles dus worden gezien.

tekst 17
ik-rqi$=Na& GaidNa& ci§-<a& c
TaeJaaeraiXa& SavRTaae dqiáMaNTaMa( )

PaXYaaiMa Tva& duiNaRrq+Ya& SaMaNTaad(

dqáaNal/akR-ÛuiTaMaPa[MaeYaMa( )) 17 ))
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kir…˜inaˆ gadinaˆ cakriŠaˆ ca
tejo-riˆ sarvato d…ptimantam
paymi tvˆ durnir…kyaˆ samantd
d…ptnalrka-dyutim aprameyam
kir…˜inam — met helmen; gadinam — met knotsen; cakriŠam — met
werpschijven; ca — en; tejaƒ-rim — uitstraling; sarvataƒ — in alle
richtingen; d…pti-mantam — schijnende; paymi — ik zie; tvm — Jou;
durnir…kyam — moeilijk te aanschouwen; samantt — overal; d…ptaanala — laaiend vuur; arka — van de zon; dyutim — de zonneschijn;
aprameyam — onmetelijke.
Je gedaante is moeilijk te zien door de verblindende gloed die ze
als een laaiend vuur of als de onmetelijke zonneschijn aan alle
kanten uitstraalt. En toch kan ik deze stralende gedaante overal
zien, gesierd met verschillende kronen, knotsen en discussen.

tekst 18
TvMa+ar& ParMa& veidTaVYa&
TvMaSYa ivìSYa Par& iNaDaaNaMa( )
TvMaVYaYa" XaaìTaDaMaRGaaeáa
SaNaaTaNaSTv& Pauåzae MaTaae Mae )) 18 ))

tvam akaraˆ paramaˆ veditavyaˆ
tvam asya vivasya paraˆ nidhnam
tvam avyayaƒ vata-dharma-gopt
santanas tvaˆ puruo mato me
tvam — Jij; akaram — de onvergankelijke; paramam — allerhoogste;
veditavyam — moet begrepen worden; tvam — Jij; asya — van dit; vivasya — universum; param — allerhoogste; nidhnam — basis; tvam — Jij;
avyayaƒ — onuitputtelijk; vata-dharma-gopt — instandhouder van
de eeuwige religie; santanaƒ — eeuwige; tvam — Jij; puruaƒ — de Allerhoogste Persoonlijkheid; mataƒ me — dit is mijn mening.
Jij bent het hoogste en voornaamste doel. Je bent de uiteindelijke
rustplaats van dit hele universum. Je bent onuitputtelijk, de oudste,
de instandhouder van de eeuwige religie en de Persoonlijkheid
Gods. Dit is mijn mening.
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tekst 19
ANaaidMaDYaaNTaMaNaNTavqYaRMa(
ANaNTabahu& XaiXaSaUYaRNae}aMa( )
PaXYaaiMa Tva& dqáhuTaaXav£&SvTaeJaSaa ivìiMad& TaPaNTaMa( )) 19 ))

andi-madhyntam ananta-v…ryam
ananta-bhuˆ ai-s™rya-netram
paymi tvˆ d…pta-huta-vaktraˆ
sva-tejas vivam idaˆ tapantam
andi — zonder begin; madhya — midden; antam — of einde; ananta — oneindig; v…ryam — roem; ananta — oneindig; bhum — armen;
ai — de maan; s™rya — en zon; netram — ogen; paymi — ik zie;
tvm — Jou; d…pta — laaiend; huta-vaktram — vuur dat uit Je mond
komt; sva-tejas — met Je uitstraling; vivam — universum; idam — dit;
tapantam — verzengend.
Je hebt begin, midden noch einde. Je glorie is onbegrensd. Je hebt
talloze armen en de zon en maan zijn Je ogen. Ik zie laaiend vuur
uit Je mond komen en met Je eigen uitstraling verzeng Je dit hele
universum.

Commentaar: De maat van de zes volheden van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is onbegrensd. Hier en ook op veel andere plaatsen
worden dingen herhaald, maar volgens de heilige teksten is het herhalen
van de glorie van KŠa geen literaire onvolkomenheid. Er wordt gezegd
dat tijdens een toestand van verwarring of verbazing of tijdens grote extase
uitspraken keer op keer herhaald worden. Dat is geen tekortkoming.

tekst 20
ÛavaPa*iQaVYaaeirdMaNTar& ih
VYaaá& TvYaEke-Na idXaê SavaR" )
d*îad(>auTa& æPaMauGa]& Taved&
l/aek-}aYa& Pa[VYaiQaTa& MahaTMaNa( )) 20 ))

dyv -pthivyor idam antaraˆ hi
vyptaˆ tvayaikena dia ca sarvƒ
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d˜vdbhutaˆ r™pam ugraˆ tavedaˆ
loka-trayaˆ pravyathitaˆ mahtman
dyau — van de kosmische ruimte; -pthivyoƒ — tot de aarde; idam —
dit; antaram — tussen; hi — zeker; vyptam — doordrongen; tvay —
door Jou; ekena — alleen; diaƒ — richtingen; ca — en; sarvƒ — alle;
d˜v — door te zien; adbhutam — wonderbaarlijke; r™pam — gedaante; ugram — angstaanjagend; tava — Jouw; idam — deze; loka — de planetenstelsels; trayam — drie; pravyathitam — angstig; mah-tman — o
verhevene.
Hoewel Je één bent, doordring Je de hemel, de planeten en alle
ruimte ertussen. O verhevene, het zien van deze wonderbaarlijke en
angstaanjagende gedaante vervult alle planetenstelsels met angst.

Commentaar: Dyv -pthivyoƒ (‘de ruimte tussen hemel en aarde’) en
‘loka-trayam’ (‘de drie werelden’) zijn belangrijke woorden in dit vers, omdat blijkt dat niet alleen Arjuna de kosmische gedaante van de Heer ziet,
maar dat ook anderen op andere planetenstelsels haar zien. Dat Arjuna
de kosmische gedaante ziet is geen droom. Iedereen die door de Heer
met goddelijke ogen begiftigd werd, kon die kosmische gedaante op het
slagveld zien.

tekst 21
AMaq ih Tva& SaurSax(gaa ivXaiNTa
ke-icÙqTaa" Pa[aÅl/Yaae Ga*<aiNTa )
SvSTaqTYauKTva MahizRiSaÖSax(gaa"
STauviNTa Tva& STauiTai>a" PauZk-l/ai>a" )) 21 ))

am… hi tvˆ sura-sa‰gh vianti
kecid bh…tƒ prñjalayo gŠanti
svast…ty uktv mahari-siddha-sa‰ghƒ
stuvanti tvˆ stutibhiƒ pukalbhiƒ
am… — al die; hi — zeker; tvm — Jou; sura-sa‰ghƒ — groepen halfgoden; vianti — gaan binnen; kecit — sommigen onder hen; bh…tƒ — uit
angst; prñjalayaƒ — met gevouwen handen; gŠanti — heffen gebeden
op; svasti — vrede!; iti — zo; uktv — sprekend; mah-i — grote wijzen; siddha-sa‰ghƒ — vervolmaakte wezens; stuvanti — zingen hymnen; tvm — tot Jou; stutibhiƒ — met gebeden; pukalbhiƒ — vedische
hymnen.
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Alle halfgoden geven zich aan Je over en gaan in Je binnen. Sommigen onder hen, die zeer bevreesd zijn, bidden tot Je met gevouwen handen. Veel grote wijzen en volmaakte wezens roepen:
‘Vrede!’ en bidden tot Je door de vedische hymnen te zingen.

Commentaar: De halfgoden in alle planetenstelsels vreesden de angstaanjagende manifestatie van de kosmische gedaante en haar verblindende
gloed en baden daarom om bescherming.

tekst 22
åd]aidTYaa vSavae Yae c SaaDYaa
ivìe_iìNaaE MaåTaêaeZMaPaaê )
GaNDavRYa+aaSauriSaÖSax(gaa
vq+aNTae Tva& iviSMaTaaêEv SaveR )) 22 ))

rudrdity vasavo ye ca sdhy
vive ’vinau maruta comap ca
gandharva-yaksura-siddha-sa‰gh
v…kante tvˆ vismit caiva sarve
rudra — de manifestaties van Heer ®iva; dityƒ — de šditya’s; vasavaƒ
— de Vasu’s; ye — al die; ca — en; sdhyƒ — de Sdhya’s; vive — de
Vivedeva’s; avinau — de Avin…-kumra’s; marutaƒ — de Maruts; ca
— en; uma-pƒ — de voorouders; ca — en; gandharva — van de Gandharva’s; yaka — de Yaka’s; asura — de demonen; siddha — en de
volmaakte halfgoden; sa‰ghƒ — de groepen; v…kante — aanschouwen;
tvm — Jou; vismitƒ — in verbijstering; ca — en; eva — zeker; sarve
— allemaal.
Alle verschillende verschijningen van Heer ®iva, de šditya’s, de
Vasu’s, de Sdhya’s, de Vivedeva’s, de twee Av…’s, de Maruts, de
voorouders, de Gandharva’s, de Yaka’s, de Asura’s en de volmaakte
halfgoden aanschouwen Je in verbijstering.

tekst 23
æPa& Mahtae bhuv£-Nae}a&
Mahabahae bhubahUåPaadMa( )
bhUdr& bhud&í\ak-ral&/
d*îa l/aek-a" Pa[VYaiQaTaaSTaQaahMa( )) 23 ))
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r™paˆ mahat te bahu-vaktra-netraˆ
mah-bho bahu-bh™ru-pdam
bah™daraˆ bahu-daˆ˜r-karlaˆ
d˜v lokƒ pravyathits tathham
r™pam — de gedaante; mahat — heel groot; te — van Jou; bahu — vele;
vaktra — gezichten; netram — en ogen; mah-bho — o sterkgearmde;
bahu — vele; bhu — armen; ™ru — dijen; pdam — en benen; bahuudaram — vele buiken; bahu-daˆ˜r — vele tanden; karlam — verschrikkelijke; d˜v — ziend; lokƒ — alle planeten; pravyathitƒ —
angstig; tath — op dezelfde manier; aham — ik.
O sterkgearmde, alle planeten met hun halfgoden sidderen bij het
zien van Je grote gedaante met haar vele gezichten, ogen, armen,
dijen, benen, buiken en met Je vele schrikwekkende tanden. En ze
zijn vol angst, net als ik.

tekst 24
Na>a"SPa*Xa& dqáMaNaek-v<a|
VYaataaNaNa& dqáivXaal/Nae}aMa( )
d*îa ih Tva& Pa[VYaiQaTaaNTaraTMaa
Da*iTa& Na ivNdaiMa XaMa& c ivZ<aae )) 24 ))

nabhaƒ-spaˆ d…ptam aneka-varŠaˆ
vyttnanaˆ d…pta-vila-netram
d˜v hi tvˆ pravyathitntar-tm
dhtiˆ na vindmi amaˆ ca viŠo
nabhaƒ-spam — de hemel rakend; d…ptam — schijnende; aneka —
vele; varŠam — kleuren; vytta — open; nanam — monden; d…pta —
schijnende; vila — heel grote; netram — ogen; d˜v — ziend; hi
— zeker; tvm — Jou; pravyathita — angstig; antaƒ — vanbinnen; tm
— ziel; dhtim — evenwichtigheid; na — niet; vindmi — ik heb; amam — gemoedsrust; ca — en; viŠo — o Heer ViŠu.
O alomtegenwoordige ViŠu, nu ik Je met Je vele stralende kleuren
tot aan de hemel zie reiken en ik Je opengesperde monden en Je
grote gloeiende ogen zie, word ik door angst overmand. Ik ben
niet meer in staat om kalm te blijven en kan mijn gemoedsrust niet
langer bewaren.
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tekst 25
d&í\ak-ral/aiNa c Tae Mau%aiNa
d*îEv k-al/aNal/Saià>aaiNa )
idXaae Na JaaNae Na l/>ae c XaMaR
Pa[Saqd deveXa JaGaiàvaSa )) 25 ))

daˆ˜r-karlni ca te mukhni
d˜vaiva klnala-sannibhni
dio na jne na labhe ca arma
pras…da devea jagan-nivsa
daˆ˜r — tanden; karlni — verschrikkelijke; ca — ook; te — Jouw;
mukhni — gezichten; d˜v — ziend; eva — zo; kla-anala — het vuur
des doods; sannibhni — zoals; diaƒ — de richtingen; na — niet; jne
— ik weet; na — niet; labhe — ik verkrijg; ca — en; arma — genade;
pras…da — wees gunstig gestemd; deva-…a — o Heer van alle heren; jagat-nivsa — o toevlucht van de werelden.
O Heer der goden, o toevlucht van alle werelden, wees me alsjeblieft genadig. Nu ik Je fel brandende gezichten des doods en Je
afschuwelijke tanden zie, raak ik van streek. In welke richting ik
ook kijk, overal raak ik verward.

tekst 26 – 27
AMaq c Tva& Da*Taraí\SYa Pau}aa"
SaveR SahEvaviNaPaal/Sax(gaE" )
>aqZMaae d]ae<a" SaUTaPau}aSTaQaaSaaE
SahaSMadqYaEriPa YaaeDaMau:YaE" )) 26 ))
v£-ai<a Tae TvrMaa<aa ivXaiNTa
d&í\ak-ral/aiNa >aYaaNak-aiNa )
ke-iciÜl/Gana dXaNaaNTarezu
SaNd*XYaNTae cUi<aRTaEåtaMaa®E" )) 27 ))

am… ca tvˆ dhtar˜rasya putrƒ
sarve sahaivvani-pla-sa‰ghaiƒ
bh…mo droŠaƒ s™ta-putras tathsau
sahsmad…yair api yodha-mukhyaiƒ
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vaktrŠi te tvaramŠ vianti
daˆ˜r-karlni bhaynakni
kecid vilagn daanntareu
sandyante c™rŠitair uttam‰gaiƒ
am… — deze; ca — ook; tvm — Jij; dhtar˜rasya — van Dhtar˜ra;
putrƒ — de zonen; sarve — allemaal; saha — met; eva — zeker; avanipla — van strijdende koningen; sa‰ghaiƒ — de groepen; bh…maƒ
— Bh…madeva; droŠaƒ — DroŠcrya; s™ta-putraƒ — KarŠa; tath —
ook; asau — dat; saha — met; asmad…yaiƒ — onze; api — ook; yodhamukhyaiƒ — belangrijkste strijders; vaktrŠi — monden; te — Jouw;
tvaramŠƒ — stormend; vianti — gaan binnen; daˆ˜r — tanden;
karlni — verschrikkelijke; bhaynakni — afgrijselijke; kecit — sommigen van hen; vilagnƒ — blijven vastzitten; daana-antareu — tussen
de tanden; sandyante — worden gezien; c™rŠitaiƒ — met verbrijzelde;
uttama-a‰gaiƒ — hoofden.
Alle zonen van Dhtar˜ra, samen met de koningen met wie ze
bondgenootschappen hebben gesloten, en Bh…ma, DroŠa en KarŠa
— evenals onze voornaamste strijders — stormen Je angstaanjagende monden binnen. Sommigen van hen zie ik met verbrijzelde
hoofden vastzitten tussen Je tanden.

Commentaar: In een vorig vers beloofde de Heer om Arjuna dingen te
laten zien die zeer interessant voor hem zouden zijn. Arjuna ziet nu dat
de leiders van de tegenpartij (Bh…ma, DroŠa, KarŠa en alle zonen van
Dhtar˜ra) en hun soldaten en Arjuna’s eigen soldaten allemaal vernietigd worden. Dit is een aanwijzing dat Arjuna, na de dood van nagenoeg
alle personen die zich op Kuruketra verzameld hadden, zegevierend uit
de strijd tevoorschijn zal komen. Hier wordt ook gezegd dat Bh…ma, die
verondersteld wordt onoverwinnelijk te zijn, eveneens verpletterd zal worden, net als KarŠa. Niet alleen zullen de grote strijders van de tegenpartij,
zoals Bh…ma, vernietigd worden, maar ook enkele van de grote strijders
aan de zijde van Arjuna’s.

tekst 28
YaQaa NadqNaa& bhvae_MbuveGaa"
SaMaud]Maevai>aMau%a d]viNTa )
TaQaa TavaMaq Narl/aek-vqra
ivXaiNTa v£-a<Yai>aivJvl/iNTa )) 28 ))

yath nad…nˆ bahavo ’mbu-vegƒ
samudram evbhimukh dravanti
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tath tavm… nara-loka-v…r
vianti vaktrŠy abhivijvalanti
yath — zoals; nad…nm — van de rivieren; bahavaƒ — de vele; ambuvegƒ — watergolven; samudram — de oceaan; eva — zeker; abhimukhƒ — naar; dravanti — stromen; tath — op dezelfde manier; tava
— Jouw; am… — al deze; nara-loka-v…rƒ — koningen van de menselijke
samenleving; vianti — ze gaan binnen; vaktrŠi — de monden; abhivijvalanti — in de laaiende.
Zoals de vele golven van rivieren de oceaan binnenstromen, zo
gaan al deze grote strijders Je fel brandende monden binnen.

tekst 29
YaQaa Pa[dqá& Jvl/Na& PaTa®a
ivXaiNTa NaaXaaYa SaMa*ÖveGaa" )
TaQaEv NaaXaaYa ivXaiNTa l/aek-a‚
STavaiPa v£-ai<a SaMa*ÖveGaa" )) 29 ))

yath prad…ptaˆ jvalanaˆ pata‰g
vianti nya samddha-vegƒ
tathaiva nya vianti loks
tavpi vaktrŠi samddha-vegƒ
yath — zoals; prad…ptam — laaiend; jvalanam — een vuur; pata‰gƒ
— motten; vianti — gaan binnen; nya — om vernietigd te worden;
samddha — met volle; vegƒ — snelheid; tath eva — op dezelfde manier; nya — om vernietigd te worden; vianti — gaan binnen; lokƒ
— alle mensen; tava — Jouw; api — ook; vaktrŠi — monden; samddha-vegƒ — in volle vaart.
Ik zie alle mensen in volle vaart Je monden binnenstormen zoals
motten zich ijlings in het verderf storten in een laaiend vuur.

tekst 30
le/il/ùSae Ga]SaMaaNa" SaMaNTaal(
l/aek-aNSaMaGa]aNvdNaEJvRl/iÙ" )
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TaeJaaei>araPaUYaR JaGaTSaMaGa]&
>aaSaSTavaeGa]a" Pa[TaPaiNTa ivZ<aae )) 30 ))

lelihyase grasamnaƒ samantl
lokn samagrn vadanair jvaladbhiƒ
tejobhir p™rya jagat samagraˆ
bhsas tavogrƒ pratapanti viŠo
lelihyase — Je likt; grasamnaƒ — verzwelgend; samantt — vanuit alle
richtingen; lokn — mensen; samagrn — alle; vadanaiƒ — door de
monden; jvaladbhiƒ — laaiende; tejobhiƒ — door de gloed; p™rya —
vullend; jagat — het universum; samagram — hele; bhsaƒ — stralen;
tava — Jouw; ugrƒ — verschrikkelijke; pratapanti — ze verschroeien;
viŠo — o alomtegenwoordige Heer.
O ViŠu, ik zie Je alle mensen rondom Je verzwelgen met Je vlammende monden. Door Je uitstraling, die zich uitstrekt over het
hele universum, ben Je overal zichtbaar met verschrikkelijke en
verzengende stralen.

tekst 31
Aa:Yaaih Mae k-ae >avaNauGa]æPaae
NaMaae_STau Tae devvr Pa[Saqd )
ivjaTauiMaC^aiMa >avNTaMaaÛ&
Na ih Pa[JaaNaaiMa Tav Pa[v*itaMa( )) 31 ))

khyhi me ko bhavn ugra-r™po
namo ’stu te deva-vara pras…da
vijñtum icchmi bhavantam dyaˆ
na hi prajnmi tava pravttim
khyhi — leg alsjeblieft uit; me — aan mij; kaƒ — wie; bhavn — Jij;
ugra-r™paƒ — woeste gedaante; namaƒ astu — eerbetuigingen; te —
aan Jou; deva-vara — o grote onder de halfgoden; pras…da — wees genadig; vijñtum — kennen; icchmi — ik verlang; bhavantam — Jou;
dyam — de oorspronkelijke; na — niet; hi — zeker; prajnmi — ik
weet; tava — Jouw; pravttim — missie.
O Heer der goden, zo woest van gedaante, vertel me alsjeblieft wie Je
bent. Ik breng Je mijn eerbetuigingen; wees me alsjeblieft genadig.
Jij bent de oorspronkelijke Heer. Ik wil meer over Je weten, want
ik weet niet wat Je missie is.
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tekst 32
é[q>aGavaNauvac )
k-al/ae_iSMa l/aek-+aYak*-TPa[v*Öae
l/aek-aNSaMaahTauRiMah Pa[v*ta" )
‰Tae_iPa Tva& Na >aivZYaiNTa SaveR
Yae_viSQaTaa" Pa[TYaNaqke-zu YaaeDaa" )) 32 ))

r…-bhagavn uvca
klo ’smi loka-kaya-kt pravddho
lokn samhartum iha pravttaƒ
te ’pi tvˆ na bhaviyanti sarve
ye ’vasthitƒ pratyan…keu yodhƒ
r…-bhagavn uvca — de Persoonlijkheid Gods zei; klaƒ — tijd; asmi
— Ik ben; loka — van de werelden; kaya-kt — de vernietiger; pravddhaƒ — grote; lokn — alle mensen; samhartum — met het vernietigen; iha — in deze wereld; pravttaƒ — bezig; te — zonder, behalve;
api — zelfs; tvm — jou; na — nooit; bhaviyanti — zullen zijn; sarve —
allemaal; ye — die; avasthitƒ — zich bevinden; prati-an…keu — aan de
andere zijden; yodhƒ — de soldaten.
De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: Ik ben de tijd, de grote
vernietiger van alle werelden en Ik ben hier gekomen om alle
mensen te vernietigen. Met uitzondering van jullie [de PŠava’s],
zullen alle strijders hier aan beide zijden worden gedood.

Commentaar: Hoewel Arjuna wist dat KŠa zijn vriend en de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods was, was hij verbaasd over de verschillende
gedaanten die KŠa tentoonspreidde. Hij vroeg daarom verder naar de
eigenlijke missie van deze verwoestende kracht.
In de veda’s staat geschreven dat de Allerhoogste Waarheid alles vernietigt, zelfs de brhmaŠa’s. Zo verklaart de Ka˜ha Upaniad (1.2.25) het
volgende:
yasya brahma ca katraˆ ca
ubhe bhavata odanaƒ
mtyur yasyopasecanaˆ
ka itth veda yatra saƒ
Uiteindelijk zullen alle brhmaŠa’s, katriya’s en alle anderen door de
Allerhoogste als een maaltijd verslonden worden. Deze gedaante van de
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Allerhoogste Heer is de allesverslindende reus en KŠa toont Zichzelf hier
in die gedaante van de allesverslindende tijd. Met uitzondering van enkele
PŠava’s zou iedereen die op dat slagveld aanwezig was, door Hem worden verslonden.
Arjuna was geen voorstander van de strijd en hij dacht dat het beter
was om niet te vechten; op die manier zou er geen frustratie zijn. De
Heer geeft als antwoord dat zelfs al zou Arjuna niet vechten, iedereen dan
alsnog zou worden vernietigd, omdat dat Zijn plan was. Als Arjuna zou
stoppen met vechten, dan zouden ze op een andere manier sterven. De
dood was onafwendbaar, zelfs al zou hij niet vechten. In feite waren ze al
dood. De tijd verwoest alles, en alle manifestaties worden door het verlangen van de Allerhoogste Heer vernietigd. Dat is de wet van de natuur.

tekst 33
TaSMaatvMauitaï YaXaae l/>aSv
iJaTva Xa}aUN>au&+v raJYa& SaMa*ÖMa( )
MaYaEvETae iNahTaa" PaUvRMaev
iNaiMataMaa}a& >av SaVYaSaaicNa( )) 33 ))

tasmt tvam utti˜ha yao labhasva
jitv atr™n bhu‰kva rjyaˆ samddham
mayaivaite nihatƒ p™rvam eva
nimitta-mtraˆ bhava savya-scin
tasmt — daarom; tvam — jij; utti˜ha — sta op; yaaƒ — roem; labhasva
— verwerf; jitv — verslaand; atr™n — vijanden; bhu‰kva — geniet;
rjyam — koninkrijk; samddham — bloeiend; may — door Mij; eva
— zeker; ete — al deze; nihatƒ — gedood; p™rvam eva — door voorafgaande regeling; nimitta-mtram — enkel de oorzaak; bhava — word;
savya-scin — o Savyasc….
Sta daarom op. Bereid je voor op de strijd en verwerf jezelf roem.
Versla je vijanden en geniet van een voorspoedig koninkrijk. Door
Mijn regeling zijn ze al gedood en jij, o Savyasc…, kunt enkel een
instrument zijn in de strijd.

Commentaar: Savya-sci verwijst naar iemand die zeer bedreven is in
het afschieten van pijlen op het slagveld; Arjuna wordt hier dus aangesproken als een bekwaam strijder, die bedreven is in het afschieten van
pijlen om zijn vijanden te doden.
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Nimitta-mtram: ‘Word eenvoudig een instrument.’ Dit woord is ook
zeer belangrijk. De hele wereld werkt in overeenstemming met het plan
van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Dwaze personen met onvoldoende kennis denken dat de natuur zonder plan werkt en dat alle verschijnselen niet meer dan toevallige formaties zijn. Er zijn veel zogenaamde
wetenschappers die suggereren dat het misschien zo en zo gebeurd is of
mogelijkerwijs zo en zo, maar het is geen kwestie van ‘mogelijkerwijs’ of
‘misschien’. In de materiële wereld wordt een bepaald plan uitgevoerd.
Wat is dat plan? Deze materiële kosmos biedt de geconditioneerde zielen
een kans om terug naar God te gaan, terug naar huis. Zolang ze een
heerszuchtige mentaliteit hebben waardoor ze de baas proberen te spelen
over de materiële natuur, zijn ze geconditioneerd. Maar iedereen die in
staat is het plan van de Allerhoogste Heer te begrijpen en KŠa-bewustzijn
cultiveert, is zeer intelligent.
De schepping en vernietiging van de materiële kosmos staan onder
de hogere leiding van God. De Slag van Kuruketra werd dus gestreden
volgens het plan van God. Arjuna weigerde te vechten, maar hem werd
gezegd te vechten in overeenstemming met het verlangen van de Allerhoogste Heer. Dat zou hem gelukkig maken. Wie volledig KŠa-bewust is
en zijn leven aan transcendentale dienst aan de Heer wijdt, is volmaakt.

tekst 34
d]ae<a& c >aqZMa& c JaYad]Qa& c
k-<a| TaQaaNYaaNaiPa YaaeDavqraNa( )
MaYaa hTaa&STv& Jaih MaaVYaiQaïa
YauDYaSv JaeTaaiSa r<ae SaPaÒaNa( )) 34 ))

droŠaˆ ca bh…maˆ ca jayadrathaˆ ca
karŠaˆ tathnyn api yodha-v…rn
may hatˆs tvaˆ jahi m vyathi˜h
yudhyasva jetsi raŠe sapatnn
droŠam ca — ook DroŠa; bh…mam ca — ook Bh…ma; jayadratham ca
— ook Jayadratha; karŠam — KarŠa; tath — ook; anyn — anderen;
api — zeker; yodha-v…rn — grote strijders; may — door Mij; hatn —
al gedood; tvam — jij; jahi — dood; m — niet; vyathi˜hƒ — wees bevreesd; yudhyasva — strijd; jet asi — je zult verslaan; raŠe — in de strijd;
sapatnn — vijanden.
DroŠa, Bh…ma, Jayadratha, KarŠa en de andere grote strijders zijn
al door Mij vernietigd. Dood ze daarom en wees niet bevreesd.
Vecht en je zult je vijanden verslaan in de strijd.
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Commentaar: Ieder plan wordt gemaakt door de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, maar Hij is zo vriendelijk en genadig voor Zijn toegewijden,
dat Hij hun de eer wil geven voor het uitvoeren van Zijn plan volgens
Zijn verlangen. Men moet zijn leven daarom op zo’n manier leiden, dat
iedereen KŠa-bewust handelt en de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods
leert begrijpen met behulp van een spiritueel leraar. Door de genade van
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods kan men Zijn plannen begrijpen en
de plannen van Zijn toegewijden zijn net zo goed als Zijn plannen. Zulke
plannen moet men volgen om te zegevieren in de strijd om het bestaan.

tekst 35
SaÅYa ovac )
WTaC^]uTva vcNa& ke-XavSYa
k*-TaaÅil/veRPaMaaNa" ik-rqTaq )
NaMaSk*-Tva >aUYa Wvah k*-Z<a&
SaGaÓd& >aqTa>aqTa" Pa[<aMYa )) 35 ))

sañjaya uvca
etac chrutv vacanaˆ keavasya
ktñjalir vepamnaƒ kir…˜…
namasktv bh™ya evha kŠaˆ
sa-gadgadaˆ bh…ta-bh…taƒ praŠamya
sañjayaƒ uvca — Sañjaya zei; etat — zo; rutv — horend; vacanam —
de rede; keavasya — van KŠa; kta-añjaliƒ — met gevouwen handen;
vepamnaƒ — bevend; kir…˜… — Arjuna; namasktv — eerbetuigingen
brengend; bh™yaƒ — opnieuw; eva — ook; ha — sprak; kŠam — tot
KŠa; sa-gadgadam — stamelend; bh…ta-bh…taƒ — bevreesd; praŠamya
— eerbetuigingen brengend.
Sañjaya zei tot Dhtar˜ra: O koning, nadat hij deze woorden
van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods had gehoord, bracht de
bevende Arjuna met gevouwen handen keer op keer zijn eerbetuigingen en sprak stamelend en vol angst de volgende woorden tot
Heer KŠa.

Commentaar: Zoals we al eerder hebben uitgelegd raakte Arjuna verbijsterd en verward door de situatie die was teweeggebracht door de
kosmische gedaante van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Arjuna
begon daarom keer op keer zijn respectvolle eerbetuigingen aan KŠa te
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brengen en al stamelend begon hij gebeden op te zeggen, niet als vriend,
maar als een verbaasde en bewonderende toegewijde.

tekst 36
AJauRNa ovac )
SQaaNae ôzqke-Xa Tav Pa[k-ITYaaR
JaGaTPa[ôZYaTYaNaurJYaTae c )
r+aa&iSa >aqTaaiNa idXaae d]viNTa
SaveR NaMaSYaiNTa c iSaÖSax(gaa" )) 36 ))

arjuna uvca
sthne h…kea tava prak…rty
jagat prahyaty anurajyate ca
rakˆsi bh…tni dio dravanti
sarve namasyanti ca siddha-sa‰ghƒ
arjunaƒ uvca — Arjuna zei; sthne — juist; h…ka-…a — o meester van
alle zintuigen; tava — Jouw; prak…rty — door de roem; jagat — de hele
wereld; prahyati — verheugt zich; anurajyate — raakt gehecht; ca — en;
rakˆsi — de demonen; bh…tni — uit angst; diaƒ — in alle richtingen;
dravanti — vluchten; sarve — allemaal; namasyanti — brengen eerbetuigingen; ca — ook; siddha-sa‰ghƒ — de volmaakte mensen.
Arjuna zei: O meester van de zintuigen, de wereld verheugt zich in
het horen van Je naam en daardoor raakt iedereen aan Je gehecht.
De volmaakte wezens brengen Je hun respectvolle eerbetuigingen,
maar de demonen zijn bang en vluchten alle kanten uit. En dit
alles is zoals het moet zijn.

Commentaar: Nadat Arjuna van KŠa over de uitkomst van de Slag van
Kuruketra gehoord had, werd hij verlicht en als een groot toegewijde en
vriend van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei hij dat alles wat
KŠa doet, volkomen juist is. Arjuna bevestigde dat KŠa de instandhouder is en het object van aanbidding voor de toegewijden en dat Hij de
vernietiger van ongewenste elementen is. Zijn activiteiten zijn voor iedereen even goed.
In dit vers begrijpt Arjuna ook dat er aan het einde van de Slag van
Kuruketra verschillende halfgoden, siddha’s en intellectuelen van de
hogere planeten in de ruimte aanwezig waren en dat ze de strijd gadesloegen omdat KŠa daar aanwezig was. Toen Arjuna de kosmische ge-
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daante van de Heer zag, beleefden de halfgoden er veel plezier aan, maar
anderen, de demonen en atheïsten, konden het niet verdragen dat de Heer
verheerlijkt werd. Door hun natuurlijke angst voor de verwoestende gedaante van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods vluchtten ze weg. Arjuna
prijst de manier waarop KŠa de toegewijden en de demonen behandelt.
De toegewijde verheerlijkt de Heer in alle gevallen, omdat hij weet dat wat
de Heer ook doet, goed is voor iedereen.

tekst 37
k-SMaaÀ Tae Na NaMaerNMahaTMaNa(
GarqYaSae b]ø<aae_PYaaidk-}aeR )
ANaNTa deveXa JaGaiàvaSa
TvMa+ar& SadSataTPar& YaTa( )) 37 ))

kasmc ca te na nameran mahtman
gar…yase brahmaŠo ’py di-kartre
ananta devea jagan-nivsa
tvam akaraˆ sad-asat tat paraˆ yat
kasmt — waarom; ca — en; te — aan Jou; na — niet; nameran — zij
zouden gepaste eerbetuigingen moeten brengen; mah-tman — o verhevene; gar…yase — die beter is; brahmaŠaƒ — dan Brahm; api — hoewel; di-kartre — aan de allerhoogste schepper; ananta — o oneindige;
deva-…a — o God der goden; jagat-nivsa — o toevlucht van het universum; tvam — Jij bent; akaram — onvergankelijk; sat-asat — aan oorzaak
en gevolg; tat param — transcendentaal; yat — omdat.
O verhevene, groter zelfs dan Brahm, Je bent de oorspronkelijke
schepper. Waarom zouden ze Je dan niet hun respectvolle eerbetuigingen brengen? O onbegrensde, God der goden, toevlucht van
het universum! Je bent de onoverwinnelijke oorsprong, de oorzaak
van alle oorzaken en Je bent ontstegen aan de materiële wereld.

Commentaar: Door zijn eerbetuigingen te brengen laat Arjuna hier zien
dat KŠa vererenswaardig is voor iedereen. KŠa is alomtegenwoordig
en Hij is de ziel van iedere ziel. Arjuna spreekt KŠa aan met mahtm,
wat betekent dat Hij het grootmoedigst is en onbegrensd. Ananta betekent dat er niets is wat niet beïnvloed of bedekt wordt door de energie van
de Allerhoogste Heer, en devea betekent dat Hij de bestuurder van alle
halfgoden is en boven hen allemaal staat. Hij is de toevlucht van het hele
universum. Arjuna vond het gepast dat alle perfecte levende wezens en
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machtige halfgoden hun respectvolle eerbetuigingen aan KŠa brachten,
omdat niemand groter is dan Hij. Arjuna zegt met nadruk dat KŠa groter
is dan Brahm, omdat Brahm door Hem geschapen is. Brahm werd geboren uit de lotusstengel die uit de navel van Garbhodaka-y… ViŠu, de
volkomen expansie van KŠa, groeide; daarom moeten Brahm en Heer
®iva, die uit Brahm voortkwam, en alle andere halfgoden hun respectvolle eerbetuigingen aan KŠa brengen. In het ®r…mad-Bhgavatam wordt
verklaard dat de Heer door Heer ®iva, Brahm en de andere halfgoden
gerespecteerd wordt.
Het woord ‘akaram’ is zeer belangrijk, omdat deze materiële schepping onderhevig is aan vernietiging, maar de Heer staat boven deze materiële schepping. Hij is de oorzaak van alle oorzaken en als zodanig staat
Hij niet alleen boven alle geconditioneerde zielen in deze materiële natuur, maar ook boven de materiële kosmos zelf. Hij is daarom de algrote
Allerhoogste.

tekst 38
TvMaaiddev" Pauåz" Paura<aSa(
TvMaSYa ivìSYa Par& iNaDaaNaMa( )
vetaaiSa veÛ& c Par& c DaaMa
TvYaa TaTa& ivìMaNaNTaæPa )) 38 ))

tvam di-devaƒ puruaƒ purŠas
tvam asya vivasya paraˆ nidhnam
vettsi vedyaˆ ca paraˆ ca dhma
tvay tataˆ vivam ananta-r™pa
tvam — Jij; di-devaƒ — de oorspronkelijke Allerhoogste God; puruaƒ
— persoonlijkheid; purŠaƒ — oud; tvam — Jij; asya — van dit; vivasya — universum; param — transcendentale; nidhnamm — toevlucht;
vett — de kenner; asi — Jij bent; vedyam — het kenbare; ca — en; param — transcendentale; ca — en; dhma — toevlucht; tvay — door Jou;
tatam — doordrongen; vivam — het universum; ananta-r™pa — o oneindige gedaante.
Je bent de oorspronkelijke Persoonlijkheid Gods, de oudste, de
uiteindelijke rustplaats van deze gemanifesteerde kosmos. Je bent
degene die alles kent en Je bent al wat kenbaar is. Je bent de
hoogste toevlucht en Je bent ontstegen aan de materiële hoedanigheden. O oneindige gedaante! Deze hele kosmos is doordrongen
van Jou!

580 / Bhagavad-gŸTĀ zoals ze is
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Commentaar: Alles rust op de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, daarom is Hij de uiteindelijke rustplaats. Nidhnam betekent dat alles, zelfs
de Brahman-gloed, op de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, KŠa, rust.
Hij is de kenner van alles wat er in deze wereld gebeurt, en als kennis
een eindpunt heeft, dan is Hij het eindpunt van alle kennis; daarom is Hij
het gekende en de kenbare. Hij is het doel van kennis, omdat Hij alomtegenwoordig is. Omdat Hij de oorzaak is in de spirituele wereld, is Hij
transcendentaal. Hij is ook de voornaamste persoon in de transcendentale
wereld.

tekst 39
vaYauYaRMaae_iGanvRå<a" XaXaaª"
Pa[JaaPaiTaSTv& Pa[iPaTaaMahê )
NaMaae NaMaSTae_STau Sahók*-Tv"
PauNaê >aUYaae_iPa NaMaae NaMaSTae )) 39 ))

vyur yamo ’gnir varuŠaƒ a‰kaƒ
prajpatis tvaˆ prapitmaha ca
namo namas te ’stu sahasra-ktvaƒ
puna ca bh™yo ’pi namo namas te
vyuƒ — lucht; yamaƒ — de bestuurder; agniƒ — vuur; varuŠaƒ — water; aa-a‰kaƒ — de maan; prajpatiƒ — Brahm; tvam — Jij; prapitmahaƒ — de overgrootvader; ca — en; namaƒ — mijn eerbetuigingen;
namaƒ — opnieuw mijn eerbetuigingen; te — aan Jou; astu — laat er zijn;
sahasra-ktvaƒ — duizendmaal; punaƒ ca — en opnieuw; bh™yaƒ —
nogmaals; api — ook; namaƒ — mijn eerbetuigingen brengend; namaƒ
te — mijn eerbetuigingen brengend aan Jou.
Je bent lucht en Je bent de allerhoogste bestuurder! Je bent vuur, Je
bent water en Je bent de maan! Je bent Brahm, het eerste levend
wezen, en Je bent de overgrootvader. Ik breng Je daarom duizendmaal mijn respectvolle eerbetuigingen, steeds weer opnieuw!

Commentaar: De Heer wordt hier aangeduid als lucht, want lucht is de
belangrijkste vertegenwoordiger van alle halfgoden, omdat ze alomtegenwoordig is. Arjuna spreekt KŠa ook aan als de overgrootvader, omdat
Hij de vader van Brahm is, het eerste levend wezen in het universum.

tekst 40
NaMa" PaurSTaadQa Pa*ïTaSTae
NaMaae_STau Tae SavRTa Wv SavR )
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ANaNTavqYaaRiMaTaiv§-MaSTv&
Sav| SaMaaPanaeiz TaTaae_iSa SavR" )) 40 ))

namaƒ purastd atha p˜hatas te
namo ’stu te sarvata eva sarva
ananta-v…rymita-vikramas tvaˆ
sarvaˆ sampnoi tato ’si sarvaƒ
namaƒ — eerbetuigingen brengend; purastt — aan de voorkant; atha
— ook; p˜hataƒ — aan de achterkant; te — aan Jou; namaƒ astu — ik
betuig mijn respect; te — aan Jou; sarvataƒ — van alle kanten; eva — zeker; sarva — omdat Je alles bent; ananta-v…rya — onbegrensd vermogen;
amita-vikramaƒ — en onbegrensde kracht; tvam — Jou; sarvam — alles; sampnoi — Jij doordringt; tataƒ — daarom; asi — Jij bent; sarvaƒ
— alles.
Ik breng mijn eerbetuigingen vóór Je, achter Je en van alle kanten! O
grenzeloos vermogen, Je bent de meester van onbegrensde kracht!
Je bent alomtegenwoordig en daarom ben Je alles!

Commentaar: Uit liefdevolle extase voor KŠa brengt Zijn vriend Arjuna
zijn eerbetuigingen aan alle zijden. Hij aanvaardt dat KŠa de meester
van alle vermogens en vaardigheden is en dat Hij ver verheven is boven
alle grote strijders die op het slagveld verzameld zijn. In de ViŠu PurŠa
(1.9.69) staat:
yo ’yaˆ tavgato deva
sam…paˆ devat-gaŠaƒ
sa tvam eva jagat-sra˜
yataƒ sarva-gato bhavn
‘O Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, iedereen die voor Jou verschijnt,
ook al is hij een halfgod, is door Jou geschapen.’

tekst 41 – 42
Sa%eiTa MaTva Pa[Sa>a& Yadu¢&he k*-Z<a he Yaadv he Sa%eiTa )
AJaaNaTaa MaihMaaNa& Taved&
MaYaa Pa[MaadaTPa[<aYaeNa vaiPa )) 41 ))
YaÀavhaSaaQaRMaSaTk*-Taae_iSa
ivharXaYYaaSaNa>aaeJaNaezu )
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Wk-ae_QavaPYaCYauTa TaTSaMa+a&
TaT+aaMaYae TvaMahMaPa[MaeYaMa( )) 42 ))

sakheti matv prasabhaˆ yad uktaˆ
he kŠa he ydava he sakheti
ajnat mahimnaˆ tavedaˆ
may pramdt praŠayena vpi
yac cvahsrtham asat-kto ’si
vihra-ayysana-bhojaneu
eko ’tha vpy acyuta tat-samakaˆ
tat kmaye tvm aham aprameyam
sakh — vriend; iti — zo; matv — denkend; prasabham — onbezonnen; yat — wat ook maar; uktam — gezegd; he kŠa — o KŠa; he
ydava — o Ydava; he sakhe — o mijn dierbare vriend; iti — zo; ajnat
— zonder te kennen; mahimnam — grootheid; tava — Jouw; idam —
deze; may — door mij; pramdt — uit dwaasheid; praŠayena — uit
liefde; v api — hetzij; yat — wat dan ook; ca — ook; avahsa-artham
— voor de grap; asat-ktaƒ — oneerbiedig behandeld; asi — Je bent geweest; vihra — terwijl we ontspanden; ayy — terwijl we lagen; sana
— terwijl we zaten; bhojaneu — of terwijl we samen aten; ekaƒ — alleen;
atha v — of; api — ook; acyuta — o onfeilbare; tat-samakam — in het
bijzijn van vrienden; tat — al die; kmaye — vraag om vergiffenis; tvm
— Jou; aham — Ik; aprameyam — onmetelijke.
Omdat ik Je als mijn vriend beschouwde, heb ik Je in mijn onbezonnenheid aangesproken met ‘O KŠa’, ‘O Ydava’, ‘O mijn
vriend’, zonder me van Je grootheid bewust te zijn. Vergeef alsjeblieft al wat ik uit dwaasheid of uit liefde gedaan mag hebben. Ik
heb Je vaak zonder eerbied behandeld, terwijl we ons al grappen
makend ontspanden, terwijl we op hetzelfde bed lagen of samen
ergens zaten of aten, soms alleen en soms in het bijzijn van vele
vrienden. O onfeilbare, vergeef me alsjeblieft al die beledigingen.

Commentaar: Hoewel KŠa in Zijn kosmische gedaante voor Arjuna verschenen is, herinnert Arjuna zich zijn relatie met Hem als vriend en vraagt
daarom vergiffenis en verzoekt KŠa om hem de vele vrijmoedigheden
die uit vriendschap voortkomen te vergeven. Hij geeft toe dat hij eerder
niet wist dat KŠa zo’n kosmische gedaante kon aannemen, hoewel KŠa
hem dit als een innige vriend had uitgelegd. Arjuna wist niet hoe vaak hij
KŠa zonder eerbied behandeld had, door Hem aan te spreken als ‘o mijn
vriend’, ‘o KŠa’, ‘o Ydava’, enz. zonder zijn volheden te erkennen. Maar
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KŠa is zo vriendelijk en genadig, dat Hij ondanks die volheden met Arjuna
omging als vriend. Dat is het kenmerk van de transcendentale, wederzijdse
uitwisseling van liefde tussen de toegewijde en de Heer. De relatie tussen
het levend wezen en KŠa staat voor eeuwig vast; ze kan niet vergeten
worden, wat we aan Arjuna’s gedrag kunnen zien. Ook al heeft Arjuna de
volheden in de kosmische gedaante gezien, toch kan hij de relatie die hij
met KŠa had als vriend niet vergeten.

tekst 43
iPaTaaiSa l/aek-SYa cracrSYa
TvMaSYa PaUJYaê GauåGaRrqYaaNa( )
Na TvTSaMaae_STYa>YaiDak-" ku-Taae_NYaae
l/aek-}aYae_PYaPa[iTaMaPa[>aav )) 43 ))

pitsi lokasya carcarasya
tvam asya p™jya ca gurur gar…yn
na tvat-samo ’sty abhyadhikaƒ kuto ’nyo
loka-traye ’py apratima-prabhva
pit — de vader; asi — Jij bent; lokasya — van de hele wereld; cara —
bewegende; acarasya — en niet-bewegende; tvam — Jij bent; asya — van
dit; p™jyaƒ — vereerbare; ca — ook; guruƒ — leraar; gar…yn — roemrijke;
na — nooit; tvat-samaƒ — gelijk aan Jou; asti — er is; abhyadhikaƒ —
groter; kutaƒ — hoe is het mogelijk; anyaƒ — ander; loka-traye — in de drie
planetenstelsels; api — ook; apratima-prabhva — o onmetelijke macht.
Je bent de vader van deze hele kosmische manifestatie, van alles
wat beweegt en niet beweegt. Je bent er de eerbiedwaardige meester van en de allerhoogste spiritueel leraar. Niemand is groter dan
Jij en evenmin kan iemand één met Je zijn. O Heer van onmetelijke
macht, hoe zou er in de drie werelden dan iemand groter kunnen
zijn dan Jij?

Commentaar: De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, KŠa, is vererenswaardig zoals een vader vererenswaardig is voor zijn zoon. Hij is de
spiritueel leraar, want Hij gaf oorspronkelijk de vedische instructies aan
Brahm en nu spreekt Hij de Bhagavad-g…t tot Arjuna. Daarom is Hij de
oorspronkelijke spiritueel leraar, en iedere bonafide spiritueel leraar van
deze tijd moet tot de opeenvolging van discipelen behoren die teruggaat
op KŠa. Zonder een vertegenwoordiger van KŠa te zijn, kan niemand
een meester of een spiritueel leraar van transcendentale onderwerpen
worden.
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De Heer is in alle opzichten vererenswaardig. Zijn grootheid is onmetelijk. Niemand kan groter zijn dan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods,
KŠa, omdat niemand gelijk is aan of hoger staat dan KŠa, in welke
materiële of spirituele manifestatie dan ook. Iedereen staat onder Hem.
Niemand kan Hem overtreffen. In de ®vetvatara Upaniad (6.8) wordt
het volgende gesteld:
na tasya kryaˆ karaŠaˆ ca vidyate
na tat-sama cbhyadhika ca dyate
De Allerhoogste Heer, KŠa, heeft zintuigen en een lichaam zoals een gewoon mens, maar voor Hem bestaat er geen verschil tussen Zijn zintuigen,
Zijn lichaam, Zijn geest en Hemzelf. Dwaze personen, die Hem niet perfect
kennen, zeggen dat KŠa van Zijn ziel, geest, hart en al het andere verschilt. KŠa is absoluut; daarom zijn Zijn activiteiten en vermogens het
meest verheven. Ook wordt verklaard dat hoewel Hij niet dezelfde zintuigen als wij heeft, Hij alle zintuiglijke activiteiten kan verrichten; Zijn
zintuigen zijn niet onvolmaakt en evenmin beperkt. Niemand kan groter
zijn dan Hij, niemand kan gelijk zijn aan Hem en iedereen staat onder Hem.
De kennis, kracht en activiteiten van de Allerhoogste Persoonlijkheid zijn
allemaal transcendentaal. Zo wordt in de Bhagavad-g…t gezegd (4.9):
janma karma ca me divyam
evaˆ yo vetti tattvataƒ
tyaktv dehaˆ punar janma
naiti mm eti so ’rjuna
Iedereen die het transcendentale lichaam, de transcendentale activiteiten
en de transcendentale volmaaktheid van KŠa kent, zal, nadat hij zijn
lichaam verlaten heeft, teruggaan naar KŠa en niet naar deze ellendige
wereld terugkeren. Men moet daarom beseffen dat de activiteiten van
KŠa verschillen van die van anderen. Het is het beste om de principes
van KŠa te volgen; daardoor zal men perfect worden.
Er wordt ook gesteld dat niemand de meester van KŠa is. Iedereen
is Zijn dienaar. Het Caitanya-caritmta (šdi 5.142) bevestigt dit: ekale
…vara kŠa, ra saba bhtya — alleen KŠa is God en voor de rest is
iedereen Zijn dienaar. Iedereen schikt zich naar Zijn bevel; er is niemand
die zich aan Zijn bevel kan onttrekken. Iedereen staat onder Zijn supervisie en handelt daarom volgens Zijn leiding. Zo wordt in de Brahmasaˆhit gezegd dat Hij de oorzaak van alle oorzaken is.

tekst 44
TaSMaaTPa[<aMYa Pa[i<aDaaYa k-aYa&
Pa[SaadYae TvaMahMaqXaMaq@yMa( )
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iPaTaev Pau}aSYa Sa%ev Sa:Yau"
iPa[Ya" iPa[YaaYaahRiSa dev Saae!uMa( )) 44 ))

tasmt praŠamya praŠidhya kyaˆ
prasdaye tvm aham …am …yam
piteva putrasya sakheva sakhyuƒ
priyaƒ priyyrhasi deva sohum
tasmt — daarom; praŠamya — eerbetuigingen brengend; praŠidhya
— neerleggend; kyam — het lichaam; prasdaye — om genade smeken;
tvm — Jou; aham — ik; …am — de Allerhoogste Heer; …yam — vereerbare; pit iva — zoals een vader; putrasya — met een zoon; sakh
iva — als een vriend; sakhyuƒ — met een vriend; priyaƒ — een minnaar; priyyƒ — met de beminde; arhasi — Je moet; deva — mijn Heer;
sohum — tolereren.
Jij bent de Allerhoogste Heer die het waard is door ieder levend
wezen vereerd te worden. Daarom val ik neer om Je mijn respectvolle eerbetuigingen te brengen en Je om genade te smeken. Zoals
een vader de brutaliteit van zijn zoon tolereert, zoals een vriend
zich niet aan de vrijmoedigheid van een vriend stoort of zoals een
echtgenoot de vertrouwelijkheid van zijn vrouw toelaat, vergeef zo
ook alsjeblieft al die keren dat ik Je zonder eerbied heb behandeld.

Commentaar: De toegewijden van KŠa kunnen verschillende relaties
met Hem hebben: men kan KŠa als een zoon behandelen, men kan KŠa
als echtgenoot behandelen of als vriend of als meester. KŠa en Arjuna
hebben een vriendschappelijke relatie. Zoals een vader verdraagzaam is
of zoals de echtgenoot of de meester verdraagzaam zijn, zo is ook KŠa
verdraagzaam.

tekst 45
Ad*íPaUv| ôizTaae_iSMa d*îa
>aYaeNa c Pa[VYaiQaTa& MaNaae Mae )
Tadev Mae dXaRYa dev æPa&
Pa[Saqd deveXa JaGaiàvaSa )) 45 ))

ad˜a-p™rvaˆ hito ’smi d˜v
bhayena ca pravyathitaˆ mano me
tad eva me daraya deva r™paˆ
pras…da devea jagan-nivsa
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ad˜a-p™rvam — nooit eerder gezien; hitaƒ — verheugd; asmi — ik
ben; d˜v — door te zien; bhayena — uit angst; ca — en; pravyathitam
— angstig; manaƒ — geest; me — mijn; tat — dat; eva — zeker; me —
aan mij; daraya — toon; deva — o Heer; r™pam — de gedaante; pras…da
— wees genadig; deva-…a — o Heer der heren; jagat-nivsa — o toevlucht van het universum.
Nu ik deze kosmische gedaante, die ik nooit eerder aanschouwde,
gezien heb, ben ik verheugd, maar tegelijkertijd is mijn geest vervuld van angst. Wees me daarom alsjeblieft genadig en toon me opnieuw Je gedaante als de Persoonlijkheid Gods, o Heer der heren,
o toevlucht van het universum.

Commentaar: Arjuna’s omgang met KŠa is altijd vertrouwelijk, omdat
hij een zeer dierbare vriend is. En zoals een dierbare vriend zich verheugt
over de rijkdom van zijn vriend, zo is Arjuna ook verheugd te zien dat zijn
vriend KŠa de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is en zo’n wonderbaarlijke kosmische gedaante kan tonen. Tegelijkertijd is hij na het zien
van die kosmische gedaante bang dat hij door zijn zuivere vriendschap
zoveel overtredingen tegenover KŠa heeft begaan. Op die manier is zijn
geest verstoord door angst, hoewel hij geen reden had om angstig te zijn.
Arjuna vraagt daarom aan KŠa om Zijn gedaante als NryaŠa te tonen,
want Hij kan alle gedaanten aannemen.
De kosmische gedaante is materieel en tijdelijk, net zoals de materiële
wereld ook tijdelijk is. Maar in de VaikuŠ˜ha-planeten heeft KŠa een transcendentale gedaante met vier armen als NryaŠa. Er bestaan ontelbare
planeten in de spirituele hemel en KŠa is op al deze planeten aanwezig
door Zijn volkomen manifestaties, die verschillende namen hebben. Arjuna
verlangde er dus naar een van de gedaanten te zien die op de VaikuŠ˜haplaneten te zien zijn. Natuurlijk heeft de gedaante van NryaŠa op iedere
VaikuŠ˜ha-planeet vier armen, maar de vier handen houden verschillende
combinaties van symbolen vast, namelijk de hoornschelp, de knots, de
lotus en de discus. Naargelang de verschillende handen waardoor deze
voorwerpen worden vastgehouden, hebben de NryaŠa’s verschillende
namen. Al deze gedaanten zijn één met KŠa; daarom vraagt Arjuna om
Zijn vierarmige gedaante te mogen zien.

tekst 46
ik-rqi$=Na& GaidNa& c§-hSTaMa(
wC^aiMa Tva& d]íuMah& TaQaEv )
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TaeNaEv æPae<a cTau>auRJaeNa
Sahóbahae >av ivìMaUTaeR )) 46 ))

kir…˜inaˆ gadinaˆ cakra-hastam
icchmi tvˆ dra˜um ahaˆ tathaiva
tenaiva r™peŠa catur-bhujena
sahasra-bho bhava viva-m™rte
kir…˜inam — met kroon; gadinam — met knots; cakra-hastam — met een
discus in Je hand; icchmi — ik verlang; tvm — Jou; dra˜um — zien;
aham — ik; tath eva — in die positie; tena eva — in die; r™peŠa — gedaante; catuƒ-bhujena — vierhandige; sahasra-bho — o duizendhandige; bhava — wordt; viva-m™rte — o kosmische gedaante.
O kosmische gedaante, o duizendarmige Heer, ik wil Je graag in Je
vierarmige gedaante zien, met een gekroond hoofd en met knots,
discus, hoornschelp en lotusbloem in Je handen. Ik verlang ernaar
Je in die gedaante te zien.

Commentaar: In de Brahma-saˆhit (5.39) staat het volgende: rmdim™rtiu kal-niyamena ti˜han — de Heer bevindt Zich eeuwig in honderden en duizenden gedaanten en de belangrijkste daarvan zijn Rma,
Nsiˆha, NryaŠa enz. Er bestaan ontelbare gedaanten. Maar Arjuna wist
dat KŠa de oorspronkelijke Persoonlijkheid Gods is, die Zijn tijdelijke,
kosmische gedaante aannam. Hij vraagt nu om de gedaante van NryaŠa
te zien, die een spirituele gedaante is.
Dit vers bewijst zonder enige twijfel de uitspraak in het ®r…madBhgavatam dat KŠa de oorspronkelijke Persoonlijkheid Gods is en dat
alle andere aspecten hun oorsprong in Hem hebben. Hij is niet-verschillend van Zijn volkomen expansies en Hij is God in al Zijn ontelbare gedaanten. In al die gedaanten is Hij vitaal als een jonge man. Dat is het
voortdurende kenmerk van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Wie
KŠa kent, raakt onmiddellijk bevrijd van alle onzuiverheden van de materiële wereld.

tekst 47
é[q>aGavaNauvac )
MaYaa Pa[SaàeNa TavaJauRNaed&
æPa& Par& diXaRTaMaaTMaYaaeGaaTa( )
TaeJaaeMaYa& ivìMaNaNTaMaaÛ&
YaNMae TvdNYaeNa Na d*íPaUvRMa( )) 47 ))
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r…-bhagavn uvca
may prasannena tavrjunedaˆ
r™paˆ paraˆ daritam tma-yogt
tejo-mayaˆ vivam anantam dyaˆ
yan me tvad anyena na d˜a-p™rvam
r…-bhagavn uvca — de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei; may
— door Mij; prasannena — met genoegen; tava — aan jou; arjuna —
o Arjuna; idam — deze; r™pam — gedaante; param — transcendentale;
dari-tam — getoond; tma-yogt — door Mijn interne vermogen; tejaƒmayam — vol schittering; vivam — het hele universum; anantam —
oneindig; dyam — oorspronkelijk; yat — dat wat; me — Mijn; tvat
anyena — iemand anders dan jij; na d˜a-p™rvam — niemand heeft ooit
eerder gezien.
De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: Mijn dierbare Arjuna,
met genoegen heb Ik je door Mijn interne vermogen deze allerhoogste kosmische gedaante in de materiële wereld laten zien.
Vóór jou heeft niemand deze oorspronkelijke gedaante, die onbegrensd is en verblindend fel schijnt, ooit gezien.

Commentaar: Arjuna wilde de kosmische gedaante van de Allerhoogste
Heer zien en uit genade voor Zijn toegewijde, Arjuna, toonde Heer KŠa
deze gedaante, die vol rijkdommen was en fel scheen. Deze gedaante
scheen oogverblindend als de zon en haar vele gezichten veranderden
snel. KŠa toonde deze gedaante enkel om aan het verlangen van Zijn
vriend Arjuna te voldoen. KŠa manifesteerde deze gedaante door Zijn
interne vermogen, dat het menselijk voorstellingsvermogen te boven gaat.
Vóór Arjuna had niemand deze kosmische gedaante van de Heer
gezien, maar omdat ze aan Arjuna werd getoond, konden andere toegewijden op de hemelse planeten en op andere planeten in de ruimte deze
gedaante ook zien. Ze hadden deze gedaante niet eerder gezien, maar
dankzij Arjuna konden ze dat nu wel. Met andere woorden, alle toegewijden van de Heer in de opeenvolging van discipelen konden de kosmische
gedaante, die door de genade van KŠa aan Arjuna werd getoond, zien.
Iemand heeft uitgelegd dat deze gedaante ook aan Duryodhana werd
getoond toen KŠa hem benaderde voor vredesonderhandelingen. Jammer genoeg wees Duryodhana het vredesaanbod af; daarop toonde KŠa
enkele van Zijn kosmische gedaanten. Maar die gedaanten verschillen van
de gedaante die aan Arjuna werd getoond. Er wordt duidelijk gezegd dat
niemand deze gedaante ooit eerder had gezien.
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tekst 48
Na vedYajaDYaYaNaENaR daNaEr(
Na c i§-Yaai>aNaR TaPaaei>aåGa]E" )
Wv&æPa" XaKYa Ah& Na*l/aeked]íu& TvdNYaeNa ku-åPa[vqr )) 48 ))

na veda-yajñdhyayanair na dnair
na ca kriybhir na tapobhir ugraiƒ
evaˆ-r™paƒ akya ahaˆ n-loke
dra˜uˆ tvad anyena kuru-prav…ra
na — nooit; veda-yajña — door offers; adhyayanaiƒ — of het bestuderen van de veda’s; na — nooit; dnaiƒ — door schenking; na — nooit;
ca — ook; kriybhiƒ — door vrome activiteiten; na — nooit; tapobhiƒ
— door zware ascese; ugraiƒ — strenge; evam-r™paƒ — in deze gedaante; akyaƒ — kan; aham — Ik; n-loke — in de materiële wereld; dra˜um
— gezien worden; tvat — dan jij; anyena — door iemand anders; kuruprav…ra — o beste van de Kuru-strijders.
O beste van de Kuru-strijders, vóór jou heeft niemand ooit deze
kosmische gedaante van Mij gezien, want in de materiële wereld
kan Ik niet in deze gedaante worden waargenomen door de veda’s
te bestuderen, door offers te brengen, door vrijgevigheid, door
vrome activiteiten of door zware ascese te beoefenen.

Commentaar: We moeten in dit verband goed begrijpen wat met een
goddelijk gezichtsvermogen wordt bedoeld. Wie kan een goddelijk gezichtsvermogen bezitten? ‘Goddelijk’ betekent ‘van een godheid’. Tenzij
men de status van goddelijkheid bereikt als die van een halfgod, kan men
dit goddelijk gezichtsvermogen niet bezitten. Maar wat is een halfgod? In
de vedische teksten wordt verklaard dat zij die toegewijden zijn van Heer
ViŠu, halfgoden zijn (viŠu-bhaktaƒ smto daiva). Zij die atheïstisch zijn,
dat wil zeggen, zij die niet in ViŠu geloven of die alleen het onpersoonlijke aspect van KŠa als het Allerhoogste erkennen, kunnen dit goddelijk
gezichtsvermogen niet bezitten. Men kan onmogelijk KŠa minachten en
tegelijkertijd een goddelijk gezichtsvermogen hebben. Men kan geen goddelijk gezichtsvermogen hebben zonder eerst goddelijk te worden. Met
andere woorden, zij die een goddelijk gezichtsvermogen hebben, zijn in
staat net zo te zien als Arjuna.
De Bhagavad-g…t geeft de beschrijving van de kosmische gedaante.
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Hoewel deze beschrijving onbekend was aan iedereen vóór Arjuna, kan
men nu, na dit voorval, enigszins een idee krijgen van de viva-r™pa. Zij
die werkelijk goddelijk zijn kunnen de kosmische gedaante van de Heer
zien. Niemand kan echter goddelijk zijn zonder een zuivere toegewijde
van KŠa te zijn. Maar toegewijden, die zich werkelijk op het goddelijk
vlak bevinden en een goddelijk gezichtsvermogen hebben, zijn er niet
erg in geïnteresseerd om de kosmische gedaante van de Heer te zien. Zo
werd in het vorige vers beschreven dat Arjuna de vierarmige gedaante van
Heer KŠa als ViŠu verlangde te zien en dat hij eigenlijk bang was voor
de kosmische gedaante.
In dit vers staan enkele belangrijke woorden, zoals ‘veda-yajñdhyayanaiƒ’, wat betrekking heeft op het bestuderen van de vedische literatuur en op het onderwerp van de regels van offerrituelen. Het woord
‘veda’ verwijst naar alle soorten vedische teksten, zoals de vier veda’s
(¬g, Yajur, Sma en Atharva) en de achttien purŠa’s, de upaniads en
het Vednta-s™tra. Men kan deze thuis of waar dan ook bestuderen. Op
dezelfde manier zijn er voor het bestuderen van de methoden van offeren
verschillende s™tra’s, zoals de Kalpa-s™tra’s en M…mˆs-s™tra’s. Het
woord ‘dnaiƒ’ heeft betrekking op vrijgevigheid tegenover een geschikte groep personen, zoals zij die liefdevolle transcendentale dienst aan de
Heer verrichten — de brhmaŠa’s en de vaiŠava’s. Zo verwijst ‘vrome
activiteiten’ naar vuuroffers (agni-hotra) en de voorgeschreven plichten
van de verschillende kasten. En het vrijwillig aanvaarden van wat lichamelijke pijn wordt tapasya genoemd.
Men kan van alles doen — lichamelijke ascese, vrijgevig zijn, de veda’s bestuderen enz. — maar zonder een toegewijde als Arjuna te zijn, is
het niet mogelijk om die kosmische gedaante te zien. Impersonalisten denken ook dat ze de kosmische gedaante van de Heer zien, maar de Bhagavadg…t maakt ons duidelijk dat impersonalisten geen toegewijden zijn. Ze
zijn daarom niet in staat de kosmische gedaante van de Heer te zien.
Er zijn veel personen die incarnaties in het leven roepen. Ten onrechte beweren ze dat een of ander gewoon mens een incarnatie is, maar dat
is volslagen dwaasheid. We moeten de principes van de Bhagavad-g…t
volgen, anders is het onmogelijk om perfecte spirituele kennis te krijgen.
Hoewel de Bhagavad-g…t als de voorbereidende studie van de wetenschap van God wordt beschouwd, is ze toch zo perfect, dat ze iemand in
staat stelt onderscheid te maken en te weten wat wát is.
De volgelingen van een pseudo-incarnatie mogen dan beweren dat
ze de transcendentale incarnatie van God, de kosmische gedaante, ook
hebben gezien, maar dat is onaanvaardbaar, want hier wordt duidelijk
gezegd dat tenzij men een toegewijde van KŠa wordt, men de kosmische gedaante van God niet kan zien. Allereerst moet men een zuivere
toegewijde van KŠa worden en pas daarna kan men beweren dat zijn
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vererenswaardige Heer de kosmische gedaante kan laten zien en dat hij
deze heeft gezien. Een toegewijde van KŠa zal geen valse incarnaties
aanvaarden en ook geen volgelingen van valse incarnaties.

tekst 49
Maa Tae VYaQaa Maa c ivMaU!>aavae
d*îa æPa& gaaerMaqd*x(MaMaedMa( )
VYaPaeTa>aq" Pa[qTaMaNaa" PauNaSTv&
Tadev Mae æPaiMad& Pa[PaXYa )) 49 ))

m te vyath m ca vim™ha-bhvo
d˜v r™paˆ ghoram …d‰ mamedam
vyapeta-bh…ƒ pr…ta-manƒ punas tvaˆ
tad eva me r™pam idaˆ prapaya
m — laat het niet zijn; te — voor jou; vyath — onrust; m — laat het
niet zijn; ca — ook; vim™ha-bhvaƒ — verwarring; d˜v — door te
zien; r™pam — gedaante; ghoram — verschrikkelijke; …dk — zoals ze
is; mama — Mijn; idam — deze; vyapeta-bh…ƒ — vrij van alle angst;
pr…ta-manƒ — met een tevreden geest; punaƒ — weer; tvam — jij; tat
— deze; eva — zo; me — van Mij; r™pam — gedaante; idam — deze;
prapaya — zie.
Je bent angstig geworden en verward geraakt door deze verschrikkelijke verschijning van Mij te zien. Laat dat nu voorbij zijn. Mijn
toegewijde, wees weer vrij van alle angst. Je kunt nu met een rustige geest de gedaante aanschouwen die je verlangt te zien.

Commentaar: In het begin van de Bhagavad-g…t maakte Arjuna zich
zorgen over het doden van Bh…ma en DroŠa, die zijn vererenswaardige
grootvader en meester waren. Maar KŠa zei dat hij geen reden had om
bezorgd te zijn over het doden van zijn grootvader. Toen de zonen van
Dhtar˜ra te midden van de verzamelde Kuru’s Draupad… probeerden uit
te kleden, hadden Bh…ma en DroŠa gezwegen, en voor deze plichtsverzaking moesten ze worden gedood. KŠa toonde Arjuna Zijn kosmische
gedaante om hem te laten zien dat deze mensen al voor hun onwettelijke activiteit waren gedood. Dat tafereel werd aan Arjuna getoond omdat
toegewijden altijd vreedzaam zijn en niet zulke afschuwelijke daden kunnen begaan. Het doel van het tonen van de kosmische gedaante was volbracht; Arjuna wilde nu de vierarmige gedaante zien en KŠa liet hem
die zien.
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Een toegewijde is niet erg geïnteresseerd in de kosmische gedaante,
want die maakt het uitwisselen van gevoelens van liefde onmogelijk. Een
toegewijde wil óf zijn gevoelens van respect en aanbidding uiten óf de
tweearmige KŠa-gedaante zien, zodat hij met liefdevolle dienst de genegenheid van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods kan beantwoorden.

tekst 50
SaÅYa ovac )
wTYaJauRNa& vaSaudevSTaQaaeKTva
Svk&- æPa& dXaRYaaMaaSa >aUYa" )
AaìaSaYaaMaaSa c >aqTaMaeNa&
>aUTva PauNa" SaaEMYavPauMaRhaTMaa )) 50 ))

sañjaya uvca
ity arjunaˆ vsudevas tathoktv
svakaˆ r™paˆ daraym sa bh™yaƒ
vsaym sa ca bh…tam enaˆ
bh™tv punaƒ saumya-vapur mahtm
sañjayaƒ uvca — Sañjaya zei; iti — zo; arjunam — tot Arjuna; vsudevaƒ — KŠa; tath — op die manier; uktv — sprekend; svakam — Zijn
eigen; r™pam — gedaante; daraym sa — toonde; bh™yaƒ — opnieuw;
vsaym sa — bemoedigde; ca — ook; bh…tam — de bevreesde;
enam — hem; bh™tv — wordend; punaƒ — opnieuw; saumya-vapuƒ
— de prachtige gedaante; mah-tm — de grote.
Sañjaya zei tot Dhtar˜ra: Nadat de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods, KŠa, zo tot Arjuna gesproken had, toonde Hij Zijn werkelijke, vierarmige gedaante en ten slotte Zijn gedaante met twee
armen, waarmee Hij de angstige Arjuna bemoedigde.

Commentaar: Toen KŠa verscheen als de zoon van Vasudeva en Devak…, toonde Hij Zich allereerst als de vierarmige NryaŠa, maar Hij veranderde Zichzelf in de gedaante van een gewoon kind toen Zijn ouders
Hem daarom verzochten. KŠa wist dat Arjuna er ook niet in geïnteresseerd was een vierarmige gedaante te zien, maar omdat Arjuna naar deze
vierarmige gedaante had gevraagd, toonde KŠa deze gedaante opnieuw
en daarna Zijn tweearmige gedaante.
Het woord ‘saumya-vapuƒ’ is zeer belangrijk. Saumya-vapuƒ is een
buitengewoon mooie gedaante; ze wordt gezien als de allermooiste ge-
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daante. Toen KŠa op aarde was, voelde iedereen zich, eenvoudig door
Zijn gedaante, tot Hem aangetrokken en omdat KŠa de bestuurder van het
universum is, verjoeg Hij alle angst uit Arjuna, Zijn toegewijde, en liet hem
opnieuw Zijn prachtige gedaante als KŠa zien. In de Brahma-saˆhit
(5.38) staat: premñjana-cchurita-bhakti-vilocanena — alleen degene die
ogen heeft die ingesmeerd zijn met de balsem van liefde, kan de prachtige
gedaante van ®r… KŠa zien.

tekst 51
AJauRNa ovac )
d*îed& MaaNauz& æPa& Tav SaaEMYa& JaNaadRNa )
wdaNaqMaiSMa Sa&v*ta" SaceTaa" Pa[k*-iTa& GaTa" )) 51 ))

arjuna uvca
d˜vedaˆ mnuaˆ r™paˆ
tava saumyaˆ janrdana
idn…m asmi saˆvttaƒ
sa-cetƒ praktiˆ gataƒ
arjunaƒ uvca — Arjuna zei; d˜v — terwijl ik zie; idam — deze;
mnuam — menselijke; r™pam — gedaante; tava — Jouw; saumyam
— heel mooie; janrdana — o bestraffer van de vijand; idn…m — nu;
asmi — ik ben; saˆvttaƒ — kalm; sa-cetƒ — in mijn bewustzijn;
praktim — tot mijn eigen aard; gataƒ — teruggekeerd.
Toen Arjuna KŠa in Zijn oorspronkelijke gedaante zag, zei hij:
O Janrdana, nu ik deze menselijke gedaante zie, die zo bijzonder
aantrekkelijk is, is mijn geest rustig en kom ik weer tot mezelf.

Commentaar: In dit vers geven de woorden ‘mnuaˆ r™pam’ duidelijk
aan dat de gedaante van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods oorspronkelijk tweearmig is. Dit laat zien dat degenen die KŠa bespotten alsof Hij
een gewoon persoon is, duidelijk onwetend zijn over de goddelijke natuur
van KŠa. Als KŠa net als een gewoon menselijk wezen is, hoe kan Hij
dan Zijn kosmische gedaante laten zien en vervolgens weer Zijn gedaante
als de vierarmige NryaŠa tonen? In de Bhagavad-g…t wordt duidelijk
gezegd dat hij die denkt dat KŠa een gewoon persoon is en die de lezer
misleidt door te beweren dat het het onpersoonlijk Brahman in KŠa is
dat spreekt, daarmee een groot onrecht doet. KŠa heeft daadwerkelijk
Zijn kosmische gedaante en Zijn vierarmige ViŠu-gedaante getoond, dus
hoe kan Hij dan een gewoon menselijk wezen zijn? Een zuivere toegewijde

594 / Bhagavad-gŸTĀ zoals ze is
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raakt niet verward door misleidende commentaren op de Bhagavad-g…t,
omdat hij weet wat wát is. De oorspronkelijke verzen in de Bhagavadg…t zijn zo duidelijk als de zon en hebben het lamplicht van dwaze commentatoren niet nodig.

tekst 52
é[q>aGavaNauvac )
SaududRXaRiMad& æPa& d*ívaNaiSa YaNMaMa )
deva APYaSYa æPaSYa iNaTYa& dXaRNak-ax(i+a<a" )) 52 ))

r…-bhagavn uvca
su-durdaram idaˆ r™paˆ
d˜avn asi yan mama
dev apy asya r™pasya
nityaˆ darana-k‰kiŠaƒ
r…-bhagavn uvca — de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei; sudurdaram — erg moeilijk te zien; idam — deze; r™pam — gedaante; d˜avn asi — zoals jij gezien hebt; yat — welke; mama — van Mij; devƒ
— de halfgoden; api — ook; asya — deze; r™pasya — gedaante; nityam
— eeuwig; darana-k‰kinaƒ — verlangen ernaar te zien.
De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: Mijn beste Arjuna, deze
gedaante van Mij, die je nu ziet, is zeer moeilijk te aanschouwen.
Zelfs de halfgoden zoeken altijd naar een gelegenheid om deze
gedaante, die zo geliefd is, te zien.

Commentaar: In tekst achtenveertig van dit hoofdstuk beëindigde Heer
KŠa het vertonen van Zijn kosmische gedaante en vertelde Arjuna dat
deze gedaante niet kan worden waargenomen door veel vrome activiteiten, offers enz. te verrichten. Nu wordt hier het woord ‘su-durdaram’
gebruikt, wat aangeeft dat de tweearmige gedaante van KŠa nog vertrouwelijker is. Iemand zou in staat kunnen zijn de kosmische gedaante
van KŠa te zien door een zweem van devotionele dienst toe te voegen
aan verschillende activiteiten, zoals het beoefenen van ascese, het bestuderen van de veda’s en door filosofische speculatie. Het zou daardoor
mogelijk kunnen zijn, maar zoals al eerder uitgelegd is, niemand kan de
kosmische gedaante zien zonder een zweem van bhakti.
Toch is de gedaante van KŠa met twee armen zelfs voor halfgoden
als Brahm en Heer ®iva nog moeilijker te zien dan de kosmische gedaante. Ze verlangen ernaar om Hem te zien en in het ®r…mad-Bhgavatam
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vinden we het bewijs dat toen gezegd werd dat Hij Zich in de baarmoeder
van Zijn moeder Devak… bevond, ze allemaal van de hemelse planeten
kwamen om het wonder van KŠa te zien en dat ze mooie gebeden voor
de Heer reciteerden, ook al was Hij voor hen op dat moment nog niet
zichtbaar. Ze hadden erop gewacht Hem te aanschouwen. Een dwaas
mag KŠa dan bespotten en denken dat Hij een gewoon persoon is, en
zo’n dwaas mag zijn respect dan misschien niet aan Hem betuigen, maar
aan het onpersoonlijke ‘iets’ in Hem, maar zulke standpunten zijn allemaal
onzinnig. Halfgoden als ®iva en Brahm verlangen er juist naar de tweearmige gedaante van KŠa te zien. In de Bhagavad-g…t (9.11) wordt ook
gezegd: avajnanti mˆ m™h mnu…ˆ tanum ritaƒ — Hij is niet
zichtbaar voor dwaze personen die Hem bespotten.
In de Brahma-saˆhit en ook door Heer KŠa Zelf in de Bhagavadg…t wordt bevestigd dat het lichaam van KŠa volkomen spiritueel en vol
gelukzaligheid en eeuwigheid is. Zijn lichaam is nooit als een materieel
lichaam. Maar voor sommigen die KŠa bestuderen door de Bhagavadg…t of soortgelijke vedische literatuur te lezen, is KŠa een probleem.
Wie een materiële methode gebruikt, beschouwt KŠa als een grote historische persoonlijkheid en een zeer geleerd filosoof, maar Hij is een
gewoon man en ook al was Hij nog zo machtig, Hij moest een materieel
lichaam aannemen. Uiteindelijk denken ze dat de Absolute Waarheid onpersoonlijk is en daarom denken ze dat Hij vanuit Zijn onpersoonlijke
aspect een persoonlijk aspect heeft aangenomen dat in direct verband
staat met de materiële natuur. Dit is een materialistische opvatting van de
Allerhoogste Heer.
Degenen die op zoek zijn naar kennis hebben nog een andere speculatieve opvatting: ze denken dat KŠa minder belangrijk is dan de
kosmische gedaante van de Allerhoogste. Op die manier denken sommigen dat de kosmische gedaante van KŠa die aan Arjuna getoond werd,
belangrijker is dan Zijn persoonlijke gedaante. Volgens hen is de persoonlijke gedaante van de Allerhoogste iets denkbeeldigs; ze geloven dat de
Absolute Waarheid uiteindelijk geen persoon is. Maar de transcendentale
methode wordt in het vierde hoofdstuk van de Bhagavad-g…t uitgelegd:
horen over KŠa van gezaghebbende personen. Dat is feitelijk de vedische methode en zij die werkelijk de vedische traditie volgen, horen over
KŠa van een autoriteit. En door regelmatig over Hem te horen, wordt
KŠa dierbaar aan hen.
Zoals we al verscheidene keren besproken hebben, wordt KŠa
bedekt door Zijn yoga-my-energie. Hij is niet zichtbaar voor of wordt
niet geopenbaard aan alles en iedereen. Hij kan alleen worden gezien
door degenen aan wie Hij Zichzelf openbaart. Dit wordt bevestigd in de
vedische literatuur. Een ziel die zich heeft overgegeven, kan de Absolute
Waarheid werkelijk begrijpen. Als een transcendentalist voortdurend
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11.53

KŠa-bewust is door devotionele dienst aan KŠa te verrichten, kunnen
zijn spirituele ogen geopend worden en kan hij KŠa door openbaring
zien. Zo’n openbaring is zelfs voor de halfgoden niet mogelijk; zelfs voor
de halfgoden is KŠa moeilijk te begrijpen en de gevorderde halfgoden
hopen altijd KŠa in Zijn tweearmige gedaante te zien. Hoewel het zeer,
zeer moeilijk is de kosmische gedaante van KŠa te aanschouwen en
het niet mogelijk is voor alles en iedereen, is de conclusie dat het nog
moeilijker is om Zijn persoonlijke gedaante van ®ymasundara te begrijpen.

tekst 53
Naah& vedENaR TaPaSaa Na daNaeNa Na ceJYaYaa )
XaKYa Wv&ivDaae d]íu& d*ívaNaiSa Maa& YaQaa )) 53 ))

nhaˆ vedair na tapas
na dnena na cejyay
akya evaˆ-vidho dra˜uˆ
d˜avn asi mˆ yath
na — nooit; aham — Ik; vedaiƒ — door het bestuderen van de veda’s;
na — nooit; tapas — door zware ascese; na — nooit; dnena — door
vrijgevigheid; na — nooit; ca — ook; ijyay — door vereren; akyaƒ —
het is mogelijk; evam-vidhaƒ — zo; dra˜um — zien; d˜avn — ziend;
asi — je bent; mm — Mij; yath — zoals.
De gedaante die je nu met je transcendentale ogen ziet, kan niet
worden begrepen door de veda’s te bestuderen, door zware ascese
te beoefenen, door vrijgevig te zijn of door offers te brengen. Het
is niet door deze methoden dat men Mij kan zien zoals Ik ben.

Commentaar: KŠa verscheen eerst in een vierarmige gedaante aan
Zijn ouders Vasudeva en Devak…; daarna veranderde Hij Zichzelf in de
tweearmige gedaante. Dit mysterie is bijzonder moeilijk te begrijpen voor
atheïsten en voor degenen die geen devotionele dienst verrichten. Geleerden die de vedische literatuur alleen maar met behulp van grammaticale
kennis of academische kwalificaties hebben bestudeerd, kunnen KŠa
onmogelijk begrijpen. Personen die officiële tempelbezoeken afleggen
om Hem te aanbidden, kunnen Hem evenmin begrijpen. Ze leggen hun
bezoek af, maar kunnen KŠa niet begrijpen zoals Hij is. KŠa kan alleen begrepen worden door het pad van devotionele dienst, zoals in het
volgende vers door KŠa Zelf zal worden uitgelegd.

11.54

De kosmische gedaante

/ 597

tekst 54
>a¢-ya TvNaNYaYaa XaKYa AhMaev&ivDaae_JauRNa )
jaTau& d]íu& c TatveNa Pa[veíu& c ParNTaPa )) 54 ))

bhakty tv ananyay akya
aham evaˆ-vidho ’rjuna
jñtuˆ dra˜uˆ ca tattvena
prave˜uˆ ca parantapa
bhakty — door devotionele dienst; tu — maar; ananyay — zonder
vermengd te zijn met resultaatgerichte activiteiten of speculatieve kennis;
akyaƒ — mogelijk; aham — Ik; evam-vidhaƒ — zo; arjuna — o Arjuna;
jñtum — kennen; dra˜um — zien; ca — en; tattvena — werkelijk; prave˜um — binnen gaan in; ca — ook; parantapa — o bedwinger van de
vijand.
Mijn dierbare Arjuna, alleen door onverdeelde devotionele dienst
kan Ik worden gekend zoals Ik ben, zoals Ik hier voor je sta, en
kan Ik rechtstreeks worden gezien. Alleen op deze manier kun je
doordringen in de mysteries van het begrijpen van Mij.

Commentaar: KŠa kan alleen begrepen worden door het proces van
onverdeelde devotionele dienst. Hij legt dat in dit vers uitdrukkelijk uit,
zodat ongeautoriseerde commentatoren die de Bhagavad-g…t proberen
te begrijpen door middel van het proces van speculatie, zullen inzien dat
ze gewoon hun tijd verspillen. Niemand kan KŠa begrijpen of bevatten
hoe Hij in een vierarmige gedaante uit ouders voortkwam en Zich onmiddellijk in een tweearmige gedaante veranderde. Al deze dingen zijn zeer
moeilijk te begrijpen door de veda’s te bestuderen of door filosofische speculatie. Daarom wordt hier duidelijk gesteld dat niemand Hem kan zien of
kan doordringen in het begrijpen van deze zaken. Maar zeer gevorderde
studenten van de vedische literatuur kunnen daaruit op zoveel manieren
over Hem leren. Er zijn zoveel regels en bepalingen en als iemand KŠa
werkelijk wil begrijpen, dan moet hij de regulerende principes volgen die
in de gezaghebbende heilige teksten worden beschreven. Men kan volgens die principes ascese beoefenen. Bijvoorbeeld, om strenge ascese te
beoefenen zou men kunnen vasten op Janm˜am…, de dag waarop KŠa
verscheen, en op de twee dagen van Ekda… (de elfde dag na nieuwemaan en de elfde dag na vollemaan).
Wat vrijgevigheid betreft, het is duidelijk dat men vrijgevig moet zijn
tegenover toegewijden van KŠa, die devotionele dienst aan Hem ver-
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richten om de filosofie van KŠa of KŠa-bewustzijn over de hele wereld
te verspreiden. KŠa-bewustzijn is een zegen voor de mensheid. Heer
Caitanya werd door R™pa Gosvm… bewonderd als de meest vrijgevige en
meest liefdadige persoon, omdat Hij liefde voor KŠa — die zo moeilijk
te krijgen is — op zo’n openlijke en overvloedige manier verspreidde. Als
iemand dus een bepaald gedeelte van zijn geld afstaat aan personen die
bezig zijn het KŠa-bewustzijn te verspreiden, dan is die liefdadigheid,
die gegeven wordt om het KŠa-bewustzijn te verspreiden, de grootste
liefdadigheid ter wereld.
Wie de Heer volgens de regels in de tempel aanbidt (in de tempels
in India is er altijd wel een beeldgedaante, normaal gezien van ViŠu of
KŠa), dan is dat een kans om vooruitgang te maken door het aanbidden
van en respect betuigen aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Voor
beginners in devotionele dienst aan de Heer is tempelverering essentieel;
dit wordt bevestigd in de vedische literatuur (®vetvatara Upaniad 6.23):
yasya deve par bhaktir
yath deve tath gurau
tasyaite kathit hy arthƒ
prakante mahtmanaƒ
Wie onwankelbare devotie heeft voor de Allerhoogste Heer en begeleid
wordt door de spiritueel leraar in wie zijn vertrouwen net zo vast is, kan
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods door openbaring zien. KŠa kan
niet gekend worden door mentale speculatie. Voor wie zich niet persoonlijk laat trainen onder begeleiding van een bonafide spiritueel leraar, is
het onmogelijk om zelfs maar een begin te maken met het begrijpen van
KŠa. Het woord ‘tu’ wordt hier voornamelijk gebruikt om aan te geven
dat er geen enkel ander proces is dat kan worden gevolgd, dat kan worden aangeraden of dat succesvol kan zijn om tot een begrip van KŠa te
komen.
De persoonlijke gedaanten van KŠa, de tweearmige en de vierarmige gedaante, zijn volkomen verschillend van de tijdelijke kosmische
gedaante die aan Arjuna getoond werd. De vierarmige NryaŠa-gedaante
en de tweearmige gedaante van KŠa zijn eeuwig en transcendentaal, terwijl de kosmische gedaante die Arjuna zag, tijdelijk is. Het woord ‘sudurdaram’, dat ‘moeilijk te zien’ betekent, suggereert juist dat niemand die
kosmische gedaante eerder had gezien. Het suggereert ook dat er geen
noodzaak bestond om haar aan de toegewijden te tonen. KŠa toonde
deze gedaante op verzoek van Arjuna, zodat mensen in de toekomst, op
een moment waarop iemand zou beweren een incarnatie van God te zijn,
zouden kunnen vragen of ze de kosmische gedaante mogen zien.
Het woord ‘na’, dat in het vorige vers herhaaldelijk werd gebruikt,
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geeft aan dat men niet al te trots moet zijn op prestaties als een academische opleiding in vedische literatuur. Men moet zich toeleggen op devotionele dienst aan KŠa; alleen dan kan men proberen commentaren op
de Bhagavad-g…t te schrijven.
KŠa verandert van de kosmische gedaante naar de vierarmige NryaŠa-gedaante en vervolgens naar Zijn eigen natuurlijke gedaante met twee
armen. Dit geeft aan dat de vierarmige gedaante en de andere gedaanten
die in de vedische literatuur vermeld staan, allemaal emanaties zijn van
de oorspronkelijke tweearmige KŠa; Hij is de oorsprong van alle emanaties. KŠa onderscheidt Zich zelfs van deze gedaanten, om maar te
zwijgen van het onpersoonlijke godsbeeld. Wat betreft de vierarmige
gedaanten van KŠa wordt duidelijk verklaard dat zelfs de evenwaardigste vierarmige gedaante van KŠa (bekend als Mah-ViŠu, die op de
kosmische oceaan ligt en uit wie ontelbare universa voortkomen wanneer
Hij uitademt) een expansie van de Allerhoogste Heer is. Zo wordt in de
Brahma-saˆhit (5.48) gezegd:
yasyaika-nivasita-klam athvalambya
j…vanti loma-vila-j jagad-aŠa-nthƒ
viŠur mahn sa iha yasya kal-vieo
govindam di-puruaˆ tam ahaˆ bhajmi
‘Mah-ViŠu, in wie alle ontelbare universa binnengaan en uit wie ze
eenvoudigweg door Zijn uitademing weer tevoorschijn komen, is een
volkomen expansie van KŠa. Ik vereer daarom Govinda, KŠa, de oorzaak van alle oorzaken.’ De conclusie is dat men de persoonlijke gedaante van KŠa moet vereren als de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, die
eeuwig vol gelukzaligheid en kennis is. Hij is de oorsprong van alle gedaanten van ViŠu, Hij is de oorsprong van alle soorten incarnaties en Hij
is de oorspronkelijke Allerhoogste Persoonlijkheid; dit wordt bevestigd in
de Bhagavad-g…t.
In de vedische literatuur (Gopla-tpan… Upaniad, P™rva 1) is de volgende uitspraak te vinden:
sac-cid-nanda-r™pya
kŠykli˜a-kriŠe
namo vednta-vedyya
gurave buddhi-skiŠe
‘Ik breng mijn eerbiedige eerbetuigingen aan KŠa, die een transcendentale gedaante van gelukzaligheid, eeuwigheid en kennis heeft. Ik breng mijn
eerbetuigingen aan Hem, want Hem begrijpen betekent de veda’s begrijpen; Hij is daarom de Allerhoogste spiritueel leraar.’ Dan wordt er gezegd:
kŠo vai paramaˆ daivatam — ‘KŠa is de Allerhoogste Persoonlijkheid

600 / Bhagavad-gŸTĀ zoals ze is
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Gods.’ (Gopla-tpan… Upaniad, P™rva 3) Eko va… sarva-gaƒ kŠa …yaƒ:
‘Die ene KŠa is de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en Hij is vererenswaardig.’ Eko ’pi san bahudh yo ’vabhti: ‘KŠa is één, maar Hij is
gemanifesteerd in oneindig veel gedaanten en geëxpandeerde incarnaties.’
(Gopla-tpan… Upaniad, P™rva 21)
In de Brahma-saˆhit (5.1) staat:
…varaƒ paramaƒ kŠaƒ
sac-cid-nanda-vigrahaƒ
andir dir govindaƒ
sarva-kraŠa-kraŠam
‘De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is KŠa, die een lichaam van eeuwigheid, kennis en gelukzaligheid heeft. Hij heeft geen begin, want Hij is
het begin van alles. Hij is de oorzaak van alle oorzaken.’
En ergens anders wordt gezegd: yatrvat…rŠaˆ kŠkhyaˆ paraˆ
brahma narkti — ‘De Allerhoogste Absolute Waarheid is een persoon,
Zijn naam is KŠa en soms daalt Hij neer op deze aarde.’ Zo vinden we in
het ®r…mad-Bhgavatam ook een beschrijving van allerlei soorten incarnaties van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en in deze lijst komt de
naam KŠa ook voor. Maar vervolgens wordt gezegd dat deze KŠa geen
incarnatie van God is, maar dat Hij de oorspronkelijke Allerhoogste Persoonlijkheid Gods Zelf is (ete cˆa-kalƒ puˆsaƒ kŠas tu bhagavn
svayam).
Zo zegt de Heer in de Bhagavad-g…t ook: mattaƒ parataraˆ nnyat — ‘Er bestaat niets wat hoger is dan Mijn gedaante als de Persoonlijkheid Gods, KŠa.’ Ergens anders in de Bhagavad-g…t zegt Hij ook:
aham dir hi devnm — ‘Ik ben de oorsprong van alle halfgoden.’ En
nadat Arjuna de Bhagavad-g…t van KŠa begrepen heeft, bevestigt Arjuna
dit met de volgende woorden: paraˆ brahma paraˆ dhma pavitramparamaˆ bhavn — ‘Ik begrijp nu volledig dat Jij de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, de Absolute Waarheid, bent en dat Jij de toevlucht
bent van alles.’ De kosmische gedaante die KŠa aan Arjuna toonde, is
daarom niet de oorspronkelijke gedaante van God; de oorspronkelijke
gedaante is die van KŠa. De kosmische gedaante met haar duizenden en
nog eens duizenden hoofden en handen is alleen gemanifesteerd om de
aandacht te trekken van degenen die geen liefde voor God hebben; het is
niet de oorspronkelijke gedaante van God.
Voor zuivere toegewijden, die de Heer liefhebben in verschillende
transcendentale relaties, is de kosmische gedaante niet aantrekkelijk. In
Zijn oorspronkelijke gedaante als KŠa heeft de Allerhoogste God uitwisselingen van liefde met Zijn toegewijden. Voor Arjuna, die een hechte
relatie met KŠa had als vriend, was deze gedaante van de kosmische
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manifestatie daarom niet aangenaam; integendeel, de gedaante was angstaanjagend. Arjuna, die een voortdurende metgezel van KŠa was, moet
wel transcendentale ogen hebben gehad; hij was geen gewoon mens en
werd daarom niet betoverd door de kosmische gedaante. Die kosmische
gedaante mag dan wonderbaarlijk zijn voor personen die zich bezighouden met zichzelf te verheffen door middel van resultaatgerichte activiteiten, maar voor personen die devotionele dienst verrichten is de tweearmige
gedaante van KŠa het meest geliefd.

tekst 55
MaTk-MaRk*-NMaTParMaae MaÙ¢-" Sa®viJaRTa" )
iNavŒr" SavR>aUTaezu Ya" Sa MaaMaeiTa Paa<@v )) 55 ))

mat-karma-kn mat-paramo
mad-bhaktaƒ sa‰ga-varjitaƒ
nirvairaƒ sarva-bh™teu
yaƒ sa mm eti pŠava
mat-karma-kt — Mijn werk verrichtend; mat-paramaƒ — Mij als de Allerhoogste beschouwend; mat-bhaktaƒ — bezig met Mijn devotionele
dienst; sa‰ga-varjitaƒ — bevrijd van alle onzuiverheden van resultaatgerichte activiteiten en speculatieve kennis; nirvairaƒ — zonder vijanden;
sarva-bh™teu — onder alle levende wezens; yaƒ — iemand die; saƒ —
hij; mm — tot Mij; eti — komt; pŠava — o zoon van PŠu.
Beste Arjuna, degene die Mij zuivere devotionele dienst bewijst,
die vrij is van de onzuiverheden van resultaatgerichte activiteiten
en speculatieve kennis, die voor Mij werkt, die Mij het hoogste
doel van zijn leven maakt en die vriendelijk is voor alle levende
wezens, die zal zeker tot Mij komen.

Commentaar: Iedereen die de allerhoogste van alle Persoonlijkheden
Gods wil benaderen op de KŠaloka-planeet in de spirituele hemel en
die op een vertrouwelijke manier verbonden wil zijn met de Allerhoogste
Persoonlijkheid, KŠa, moet zich aan deze formule houden, die door de
Allerhoogste Zelf gegeven is. Dit vers wordt daarom als de essentie van de
Bhagavad-g…t beschouwd. De Bhagavad-g…t is een boek dat gericht is
tot geconditioneerde zielen, die binnen de materiële wereld actief zijn met
als doel de baas te spelen over de natuur en die het werkelijke, spirituele
leven niet begrijpen. De Bhagavad-g…t is ervoor bedoeld om te laten
zien hoe men zijn spirituele bestaan en zijn relatie met de allerhoogste
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spirituele persoonlijkheid kan begrijpen en om onderricht te geven over
hoe men terug kan gaan naar huis, terug naar God. Dit is het vers dat
duidelijk uitleg geeft over het proces waardoor men succes kan behalen
in zijn spirituele activiteit, namelijk devotionele dienst.
Wat werk betreft, men moet zijn energie volledig op KŠa-bewuste activiteiten richten. Zo wordt in de Bhakti-rasmta-sindhu (1.2.255) gezegd:
ansaktasya viayn
yathrham upayuñjataƒ
nirbandhaƒ kŠa-sambandhe
yuktaˆ vairgyam ucyate
Niemand zou ander werk moeten doen dan dat wat in verband staat met
KŠa; dat wordt kŠa-karma genoemd. Iemand mag dan bezig zijn met
verschillende activiteiten, maar hij moet niet gehecht zijn aan het resultaat
van dat werk; het resultaat moet volledig aan KŠa worden gewijd.
Iemand kan bijvoorbeeld zakendoen, maar om die activiteit om te zetten
in KŠa-bewustzijn, moet hij zakendoen voor KŠa. Als KŠa de eigenaar is van de zaak, dan moet KŠa van de winst genieten. Wanneer een
zakenman duizenden en duizenden euro’s heeft en hij het aan KŠa hoort
te offeren, dan kan hij dat doen. Dat is werken voor KŠa.
In plaats van grote gebouwen neer te zetten voor eigen zinsbevrediging, kan men een mooie tempel voor KŠa bouwen en kan men er
een Beeldgedaante van KŠa op het altaar plaatsen en ervoor zorgen dat
de Beeldgedaante verzorgd wordt volgens gezaghebbende boeken over
devotionele dienst. Dat is ook kŠa-karma. Men moet niet gehecht zijn
aan het resultaat van zijn werk, maar het resultaat moet aan KŠa geofferd
worden en men moet de overblijfselen van de offergaven aan KŠa als
prasdam aanvaarden. Wanneer men een zeer groot gebouw voor KŠa
bouwt en er Beeldgedaanten van KŠa op het altaar plaatst, is het niet
verboden om ook in dat gebouw te wonen, maar het moet duidelijk zijn
dat KŠa de eigenaar van het gebouw is. Dat wordt KŠa-bewustzijn
genoemd. Maar wie niet in staat is een tempel te bouwen voor KŠa, kan
zich nuttig maken door de tempel van KŠa schoon te houden; dat is ook
kŠa-karma.
Men kan een tuin aanleggen en cultiveren. Iedereen die land heeft
— in India heeft iedere arme man ten minste een bepaalde oppervlakte
land — kan dat gebruiken om bloemen te kweken om die aan Hem te
offeren. Men kan tulas…-planten zaaien, omdat tulas…-blaadjes zeer belangrijk zijn en omdat KŠa dit in de Bhagavad-g…t heeft aangeraden.
Patraˆ pupaˆ phalaˆ toyam. KŠa verlangt dat men Hem een blad of
een bloem of fruit of een beetje water offert — door zulke offergaven is Hij
tevreden. Met een blad wordt speciaal een tulas…-blad bedoeld. Men kan
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dus tulas… zaaien en de planten water geven. Op die manier kan zelfs de
armste persoon KŠa dienen. Dit zijn enkele voorbeelden van hoe men
voor KŠa kan werken.
Het woord ‘mat-paramaƒ’ heeft betrekking op iemand die het gezelschap van KŠa in Zijn allerhoogste verblijfplaats als de hoogste perfectie
van het leven beschouwt. Zo iemand verlangt er niet naar om verheven te
worden naar de hogere, hemelse planeten zoals de maan, de zon of zelfs
Brahmloka, de hoogste planeet van dit universum. Hij voelt zich daardoor niet aangetrokken; hij voelt zich alleen aangetrokken tot de spirituele
hemel en wil alleen daar naar worden overgebracht. En in de spirituele
hemel is hij zelfs niet tevreden met het opgaan in de stralende gloed van
de brahmajyoti, want hij wil binnengaan in de hoogste spirituele planeet,
namelijk KŠaloka, Goloka Vndvana. Hij heeft alle kennis over die
planeet en daarom is hij niet meer geïnteresseerd in welke andere planeet
dan ook.
Met het woord ‘mad-bhaktaƒ’ wordt aangegeven dat hij volledig opgaat in devotionele dienst, vooral in de negen devotionele activiteiten:
horen, chanten, zich herinneren, vereren, het dienen van de lotusvoeten
van de Heer, gebeden opzeggen, de opdrachten van de Heer uitvoeren,
vriendschap met Hem sluiten en alles aan Hem overgeven. Men kan met
alle negen methoden bezig zijn of met acht of zeven of zelfs maar met één,
en dat zal iemand ongetwijfeld perfect maken.
De term sa‰ga-varjitaƒ is zeer belangrijk. Men moet zich losmaken
van personen die tegen KŠa zijn. Niet alleen de atheïsten zijn tegen KŠa,
maar ook degenen die aangetrokken worden door resultaatgerichte activiteiten en mentale speculatie. In de Bhakti-rasmta-sindhu (1.1.11) wordt
de zuivere vorm van devotionele dienst als volgt beschreven:
anybhilit-™nyaˆ
jñna-karmdy-anvtam
nuk™lyena kŠnu…lanaˆ bhaktir uttam
In dit vers verklaart R™pa Gosvm… duidelijk dat wie onvermengde devotionele dienst wil verrichten, vrij moet zijn van alle vormen van materiële
onzuiverheid. Hij moet vrij zijn van het gezelschap van personen die verslaafd zijn aan resultaatgerichte activiteiten en mentale speculatie. Wie vrij
is van zulk ongewenst gezelschap en van de onzuiverheid van materiële
verlangens, cultiveert op een gunstige manier kennis over KŠa; dat wordt
zuivere devotionele dienst genoemd.
šnuk™lyasya sa‰kalpaƒ prtik™lyasya varjanam (Hari-bhakti-vilsa
11.676). Men moet op een positieve manier aan KŠa denken en actief
voor Hem zijn, niet op een negatieve manier. Kaˆsa was een vijand van
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11.55

KŠa. Vanaf de geboorte van KŠa had Kaˆsa zoveel plannen gesmeed
om Hem te doden en omdat Kaˆsa nooit succes had, dacht hij altijd aan
KŠa. Terwijl hij aan het werk was, tijdens het eten en slapen was hij dus
in ieder opzicht voortdurend KŠa-bewust, maar dat KŠa-bewustzijn
was geen positief KŠa-bewustzijn en daarom werd hij, hoewel hij vierentwintig uur per dag voortdurend aan KŠa dacht, toch als een demon
gezien en werd hij uiteindelijk door KŠa gedood. Natuurlijk krijgt iedereen die door KŠa gedood wordt onmiddellijk verlossing, maar dat is niet
het doel van een zuivere toegewijde. De zuivere toegewijde wil niet eens
verlossing. Hij wil zelfs niet overgebracht worden naar de hoogste planeet,
Goloka Vndvana. KŠa dienen is zijn enige doel, waar hij ook is.
Een toegewijde van KŠa is vriendelijk voor iedereen. Daarom wordt
hier gezegd dat hij geen vijanden heeft (nirvairaƒ). Hoe komt dat? Een toegewijde die verankerd is in KŠa-bewustzijn weet dat alleen devotionele
dienst aan KŠa voor iedereen de oplossing is voor de problemen van
het leven. Hij heeft dit zelf ervaren en daarom wil hij dit stelsel — KŠabewustzijn — in de menselijke samenleving invoeren.
Er zijn in de geschiedenis veel voorbeelden te vinden van toegewijden van de Heer die hun leven hebben gewaagd om godsbewustzijn te
verspreiden. Het bekende voorbeeld is Heer Jezus Christus. Hij werd door
niet-toegewijden gekruisigd, maar offerde zijn leven op om het godsbewustzijn te verspreiden. Maar het zou natuurlijk oppervlakkig zijn te
denken dat hij gedood werd.
Ook in India zijn er vele voorbeelden, zoals µhkura Haridsa en
Prahlda Mahrja. Waarom namen ze dit risico? Omdat ze het KŠa-bewustzijn wilden verspreiden, en dat is moeilijk. Een KŠa-bewust persoon
weet dat de oorzaak van iemands lijden het vergeten van zijn eeuwige
relatie met KŠa is. De grootste weldaad die men de menselijke samenleving daarom kan bewijzen, is zijn medemens bevrijden van alle materiële problemen door hem te onderwijzen over KŠa. Op die manier is
een zuivere toegewijde bezig met devotionele dienst aan de Heer en zo
is de Heer, via de zuivere toegewijde, zelfs voor gewone mensen zeer
genadig. We kunnen ons nu voorstellen hoe genadig KŠa is voor degenen die dienst aan Hem verrichten en alles voor Hem riskeren. Het staat
daarom vast dat zulke personen na het verlaten van hun lichaam de allerhoogste planeet zullen bereiken.
Om dit hoofdstuk samen te vatten: de kosmische gedaante van KŠa,
die een tijdelijke manifestatie is, en de gedaante van de tijd, die alles verslindt, en zelfs de vierarmige gedaante van ViŠu werden allemaal door
KŠa getoond. KŠa is dus de oorsprong van al deze gedaanten. KŠa is
niet een gedaante van de oorspronkelijke viva-r™pa of van ViŠu. KŠa
is de oorsprong van alle gedaanten. Er zijn honderden en duizenden
ViŠu’s, maar voor een toegewijde is geen enkele gedaante van KŠa zo

11.55

De kosmische gedaante

/ 605

belangrijk als de oorspronkelijke gedaante van de tweearmige ®ymasundara. In de Brahma-saˆhit staat dat zij die met liefde en devotie gehecht
zijn aan de gedaante van KŠa als ®ymasundara, Hem altijd kunnen zien
in het hart en dat ze niets anders kunnen zien. De betekenis van dit elfde
hoofdstuk is daarom dat men moet begrijpen dat de gedaante van KŠa
de allerhoogste en meest essentiële is.

Zo eindigen de commentaren van ®r… ®r…mad A.C. Bhaktivedanta Swami
Prabhupda bij het elfde hoofdstuk van ®r…mad Bhagavad-g…t, getiteld ‘De
kosmische gedaante’.

12
Devotionele dienst

tekst 1
AJauRNa ovac )
Wv& SaTaTaYau¢-a Yae >a¢-aSTva& PaYauRPaaSaTae )
Yae caPYa+arMaVYa¢&- Taeza& ke- YaaeGaivtaMaa" )) 1 ))

arjuna uvca
evaˆ satata-yukt ye
bhakts tvˆ paryupsate
ye cpy akaram avyaktaˆ
teˆ ke yoga-vittamƒ
arjunaƒ uvca — Arjuna zei; evam — zo; satata — altijd; yuktƒ — bezig
met; ye — zij die; bhaktƒ — toegewijden; tvm — Jou; paryupsate —
op de juiste manier vereren; ye — zij die; ca — ook; api — weer; akaram
— transcendentaal; avyaktam — het ongemanifesteerde; tem — van
hen; ke — wie; yoga-vit-tamƒ — het volmaaktst in kennis van yoga.
Arjuna vroeg: Wie worden er als volmaakter beschouwd, zij die
Jou altijd op de juiste manier toegewijd dienen of zij die het onpersoonlijk Brahman, het ongemanifesteerde, vereren?

Commentaar: KŠa heeft al uitleg gegeven over het persoonlijke, het
onpersoonlijke en het kosmische en heeft een beschrijving gegeven van
allerlei soorten toegewijden en yog…’s. Over het algemeen kunnen transcendentalisten worden onderverdeeld in twee categorieën. De ene categorie is die van de impersonalisten en de andere die van de personalisten.
De personalistische toegewijde verricht met al zijn energie dienst aan de
Allerhoogste Heer. De impersonalist is ook bezig, niet zozeer rechtstreeks
met dienst aan KŠa, maar met meditatie op het onpersoonlijk Brahman,
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12.1

het ongemanifesteerde. In dit hoofdstuk zullen we zien dat bhakti-yoga,
devotionele dienst, de hoogste is onder de verschillende methoden van
bewustwording van de Absolute Waarheid. Wie werkelijk met de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods wil omgaan, moet zich toeleggen op devotionele dienst.
Zij die de Allerhoogste Heer direct vereren door devotionele dienst
worden personalisten genoemd. Zij die op het onpersoonlijk Brahman
mediteren, worden impersonalisten genoemd. Arjuna vraagt hier welke
positie de beste is. Er bestaan verschillende wegen om zich bewust te
worden van de Absolute Waarheid, maar KŠa geeft in dit hoofdstuk aan
dat bhakti-yoga, devotionele dienst aan Hem, de hoogste van allemaal is.
Het is de meest directe en makkelijkste manier om met God om te gaan.
In het tweede hoofdstuk van de Bhagavad-g…t legde de Allerhoogste Heer uit dat een levend wezen niet het materiële lichaam is — het is een
spirituele vonk. En de Absolute Waarheid is het spirituele geheel. In het
zevende hoofdstuk sprak Hij over het levend wezen als een integrerend
deeltje van het allerhoogste geheel en raadde Hij het aan zijn aandacht
volledig op het geheel te richten. Daarna werd in het achtste hoofdstuk
gezegd dat iedereen die op het moment waarop hij zijn lichaam verlaat
aan KŠa denkt, onmiddellijk naar de spirituele hemel, naar de woning
van KŠa, wordt overgebracht. En aan het eind van hoofdstuk zes zei de
Heer duidelijk dat van alle yog…’s degene die altijd in zichzelf aan KŠa
denkt, als de volmaaktste wordt beschouwd. In praktisch ieder hoofdstuk
was de conclusie dus dat men gehecht moet zijn aan de persoonlijke
gedaante van KŠa, omdat dat de hoogste spirituele bewustwording is.
Toch zijn er personen die niet gehecht zijn aan de persoonlijke gedaante van KŠa. Ze zijn zo volkomen onthecht, dat ze, zelfs wanneer
ze hun commentaren op de Bhagavad-g…t geven, andere mensen van
KŠa willen afleiden en alle devotie op de onpersoonlijke brahmajyoti
willen richten. Ze geven de voorkeur aan meditatie op de onpersoonlijke
gedaante van de Absolute Waarheid, die zich buiten het bereik van de
zintuigen bevindt en ongemanifesteerd is.
Op die manier bestaan er dus twee categorieën van transcendentalisten. Arjuna probeert hier een definitief antwoord te krijgen op de vraag
welke methode gemakkelijker is en welke van de twee categorieën het
volmaaktst is. Met andere woorden, hij probeert zijn eigen positie duidelijk te krijgen, omdat hij gehecht is aan de persoonlijke gedaante van
KŠa. Hij is niet gehecht aan het onpersoonlijk Brahman. Hij wil weten
of zijn positie zeker is. De onpersoonlijke manifestatie van de Allerhoogste Heer, zowel in de materiële als in de spirituele wereld, vormt een probleem voor meditatie. Eigenlijk kan men zich het onpersoonlijk aspect
van de Absolute Waarheid niet voorstellen. Arjuna wil daarom zeggen:
‘Wat is het nut van zulke tijdverspilling?’
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In het elfde hoofdstuk ondervond Arjuna dat gehechtheid aan de persoonlijke gedaante van KŠa het beste is, want op die manier kon hij
tegelijkertijd alle andere gedaanten begrijpen en werd zijn liefde voor
KŠa niet verstoord. Deze belangrijke vraag van Arjuna aan KŠa zal het
onderscheid tussen de persoonlijke en onpersoonlijke opvattingen van de
Absolute Waarheid duidelijk maken.

tekst 2
é[q>aGavaNauvac )
MaYYaaveXYa MaNaae Yae Maa& iNaTYaYau¢-a oPaaSaTae )
é[ÖYaa ParYaaePaeTaaSTae Mae Yau¢-TaMaa MaTaa" )) 2 ))

r…-bhagavn uvca
mayy veya mano ye mˆ
nitya-yukt upsate
raddhay parayopets
te me yuktatam matƒ
r…-bhagavn uvca — de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei; mayi
— op Mij; veya — vestigend; manaƒ — de geest; ye — zij die; mm —
Mij; nitya — altijd; yuktƒ — bezig met; upsate — vereren; raddhay
— met geloof of vertrouwen; paray — transcendentaal; upetƒ — begiftigd; te — zij; me — door Mij; yukta-tamƒ — volmaaktst in yoga; matƒ
— worden beschouwd.
De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: Zij die hun geest op
Mijn persoonlijke gedaante concentreren en Me altijd vol transcendentaal vertrouwen vereren, beschouw Ik als het volmaaktst.

Commentaar: Als antwoord op de vraag van Arjuna zegt KŠa duidelijk
dat degene die zich op Zijn persoonlijke gedaante concentreert en Hem
met vertrouwen en devotie vereert, beschouwd moet worden als het volmaaktst in yoga. Voor zo’n KŠa-bewust persoon bestaan er geen materiële activiteiten, omdat hij alles voor KŠa doet.
Een zuivere toegewijde is altijd bezig. Soms chant hij, soms luistert hij
of leest hij boeken over KŠa, soms kookt hij prasdam of gaat hij naar de
markt om iets voor KŠa te kopen, en soms maakt hij de tempel schoon
of doet hij de afwas; wat hij ook doet, hij laat geen moment voorbijgaan
zonder zijn activiteiten aan KŠa te wijden. Zulke activiteiten worden in
volledige samdhi gedaan.

612 / Bhagavad-gŸTĀ zoals ze is
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tekst 3 – 4
Yae Tv+arMaiNadeRXYaMaVYa¢&- PaYauRPaaSaTae )
SavR}aGaMaicNTYa& c kU-$=SQaMacl&/ Da]uvMa( )) 3 ))
SaiàYaMYaeiNd]YaGa]aMa& SavR}a SaMabuÖYa" )
Tae Pa[aPanuviNTa MaaMaev SavR>aUTaihTae rTaa" )) 4 ))

ye tv akaram anirdeyam
avyaktaˆ paryupsate
sarvatra-gam acintyaˆ ca
k™˜a-stham acalaˆ dhruvam
sanniyamyendriya-grmaˆ
sarvatra sama-buddhayaƒ
te prpnuvanti mm eva
sarva-bh™ta-hite ratƒ
ye — zij die; tu — maar; akaram — dat wat niet door de zintuigen kan
worden waargenomen; anirdeyam — het onbestemde; avyaktam — het
ongemanifesteerde; paryupsate — wijden zich volledig aan verering;
sarvatra-gam — het aldoordringende; acintyam — het ondenkbare; ca
— en; k™˜a-stham — onveranderlijke; acalam — vaststaande; dhruvam
— onbeweeglijke; sanniyamya — beheersend; indriya-grmam — alle
zintuigen; sarvatra — overal; sama-buddhayaƒ — gelijkmoedig; te — zij;
prpnuvanti — bereiken; mm — Mij; eva — zeker; sarva-bh™ta-hite —
aan het welzijn van alle levende wezens; ratƒ — gewijd.
Maar zij die zich uitsluitend bezighouden met het vereren van het
ongemanifesteerde, het onbestemde, dat wat zich buiten het bereik
van de zintuiglijke waarneming bevindt, het alomtegenwoordige,
ondenkbare, onveranderlijke, onbeweeglijke en vaststaande — het
onpersoonlijke begrip van de Absolute Waarheid — door de verschillende zintuigen te beheersen, door neutraal te zijn tegenover
iedereen en door zich in te zetten voor ieders geluk, zulke personen zullen Mij uiteindelijk bereiken.

Commentaar: Zij die de Allerhoogste God, KŠa, niet rechtstreeks vereren, maar die hetzelfde doel proberen te bereiken door een indirect proces, zullen uiteindelijk ook hetzelfde doel bereiken, namelijk ®r… KŠa.
KŠa zegt: ‘Na vele levens zoekt de wijze zijn toevlucht bij Mij, wetend
dat Vsudeva alles is.’ Wie na vele levens tot complete kennis komt, geeft
zich over aan Heer KŠa. Wie de Allerhoogste God benadert volgens de
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methode die in dit vers weergegeven wordt, moet zijn zintuigen beheersen, iedereen dienen en zich inspannen voor het welzijn van alle wezens.
Hieruit kunnen we afleiden dat we Heer KŠa moeten benaderen, omdat
er anders geen sprake is van perfecte bewustwording. Aan iemands volledige overgave aan Hem gaat vaak veel ascese vooraf.
Om de Superziel in de individuele ziel waar te nemen, moet men alle
zintuiglijke activiteiten van zien, horen, proeven, aanraken, werken enz.
stoppen. Dan kan men begrijpen dat de Allerhoogste Ziel overal aanwezig is. Wie zich hier eenmaal van bewust is, is geen enkel levend wezen
vijandig gezind; hij ziet geen verschil tussen mens en dier, want hij ziet alleen de ziel en niet het uitwendig omhulsel. Maar voor een gewoon mens
is deze methode van onpersoonlijke bewustwording heel moeilijk.

tekst 5
©e-Xaae_iDak-TarSTaezaMaVYa¢-aSa¢-ceTaSaaMa( )
AVYa¢-a ih GaiTaduR"%& dehviÙrvaPYaTae )) 5 ))

kleo ’dhikataras tem
avyaktsakta-cetasm
avyakt hi gatir duƒkhaˆ
dehavadbhir avpyate
kleaƒ — moeilijkheid; adhika-taraƒ — heel erg; tem — van hen; avyakta — aan het ongemanifesteerde; sakta — gehecht; cetasm — zij van
wie de geest; avyakt — naar het ongemanifesteerde; hi — zeker; gatiƒ
— vooruitgang; duƒkham — met moeite; deha-vadbhiƒ — door de belichaamde; avpyate — wordt bereikt.
Voor personen van wie de geest gehecht is aan het ongemanifesteerde, onpersoonlijke aspect van de Allerhoogste, is het zeer
moeizaam om vooruitgang te maken. Vorderingen maken langs
die weg is altijd moeilijk voor hen die belichaamd zijn.

Commentaar: De groep van transcendentalisten die het pad van het ondenkbare, ongemanifesteerde, onpersoonlijke aspect van de Allerhoogste
Heer volgen, worden jñna-yog…’s genoemd, en personen die volledig
KŠa-bewust zijn en devotionele dienst aan de Heer verrichten, worden
bhakti-yog…’s genoemd. Het verschil tussen jñna-yoga en bhakti-yoga
wordt hier exact beschreven. Het proces van jñna-yoga is heel moeilijk,
ook al leidt het uiteindelijk tot hetzelfde doel, terwijl het pad van bhaktiyoga, het proces waarbij men direct de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods
dient, voor de belichaamde ziel gemakkelijker en natuurlijker is.
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De individuele ziel is sinds onheuglijke tijden belichaamd. Het is erg
moeilijk voor haar om enkel theoretisch te begrijpen dat ze niet het lichaam
is. De bhakti-yog… aanvaardt daarom de Beeldgedaante van KŠa als vererenswaardig, omdat er in de geest een lichamelijke opvatting verankerd
ligt, die zo haar toepassing vindt. Het vereren van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods in Zijn gedaante in de tempel is natuurlijk geen afgodsverering. In de vedische literatuur zijn er bewijzen te vinden dat verering
saguŠa of nirguŠa kan zijn; dat wil zeggen dat de Allerhoogste respectievelijk wel en geen kenmerken heeft. Het vereren van de Beeldgedaante in
de tempel is saguŠa-verering, want de Heer wordt er vertegenwoordigd
door materiële elementen. Maar hoewel de gedaante van de Heer vertegenwoordigd wordt door materiële elementen, zoals steen, hout of olieverf,
is deze in werkelijkheid niet materieel. Dat is de absolute aard van de
Allerhoogste Heer.
Een globaal voorbeeld kan dit verduidelijken. Op straat komen we
verscheidene brievenbussen tegen en wanneer we onze brieven in die
bussen doen, zullen ze zonder problemen naar hun bestemming worden
gebracht. Maar deze functie zal niet worden vervuld door zomaar een
oude doos of een namaakbrievenbus die niet door het postkantoor erkend
wordt. Op dezelfde manier heeft God een erkende vertegenwoordiger in
de vorm van Zijn Beeldgedaante, die arc-vigraha wordt genoemd. Deze
arc-vigraha is een incarnatie van de Allerhoogste Heer en God aanvaardt
door deze gedaante diensten. De Heer is almachtig. Daarom kan Hij door
deze incarnatie als arc-vigraha de diensten van de toegewijde aanvaarden om het de geconditioneerde zielen gemakkelijk te maken.
Het is voor een toegewijde dus niet moeilijk om de Allerhoogste
onmiddellijk en rechtstreeks te benaderen, maar voor hen die de onpersoonlijke methode van spirituele bewustwording volgen, is het pad uiterst
moeilijk. Ze moeten de ongemanifesteerde vertegenwoordiging van de
Allerhoogste door vedische teksten als de upaniads begrijpen, de taal
leren, gevoelens begrijpen die niet op waarneming gebaseerd zijn en ze
moeten al deze processen verwezenlijken. Dit is voor een gewoon mens
niet zo gemakkelijk.
Een KŠa-bewust persoon die devotionele dienst verricht, kan zich
heel gemakkelijk bewust worden van de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods, eenvoudig door begeleiding van de bonafide spiritueel leraar, eenvoudig door de Beeldgedaante op de voorgeschreven manier eerbetuigingen te brengen, eenvoudig door over de roem van de Heer te horen en
eenvoudig door de overblijfselen van het voedsel dat aan de Heer geofferd
is te eten. Het is ongetwijfeld zo dat impersonalisten onnodig een zeer
moeilijk pad volgen, met als risico dat ze uiteindelijk niet tot bewustwording van de Absolute Waarheid komen. Maar de personalist benadert
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de Allerhoogste Persoonlijkheid rechtstreeks zonder risico, problemen of
moeilijkheden. In het ®r…mad-Bhgavatam staat iets soortgelijks. Er wordt
daarin gezegd dat als men zich uiteindelijk aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods moet overgeven (dit proces van overgave wordt bhakti
genoemd), maar zich in plaats daarvan inspant om te begrijpen wat wel en
wat niet Brahman is en zijn hele leven op die manier doorbrengt, dat het
resultaat dan zonder meer problemen geeft. Daarom wordt hier aangeraden
zich niet op dit problematische pad van zelfrealisatie toe te leggen, omdat
het uiteindelijke resultaat onzeker is.
Een levend wezen is eeuwig een individuele ziel en wanneer het wil
opgaan in het spirituele geheel, dan zou het tot een besef van het eeuwigheids- en kennisaspect van zijn oorspronkelijke aard kunnen komen,
maar niet tot een besef van het gelukzaligheidaspect. Door de genade van
een toegewijde kan zo’n transcendentalist, die heel geleerd is in het proces van jñna-yoga, tot bhakti-yoga, devotionele dienst, komen. Op dat
moment wordt zijn langdurige beoefening van het impersonalisme ook
problematisch, want hij is niet in staat om het idee op te geven. Een
belichaamde ziel heeft het daarom altijd moeilijk met het ongemanifesteerde, zowel tijdens die beoefening als op het moment van bewust-wording.
Iedere levende ziel is gedeeltelijk onafhankelijk en men moet ervan
doordrongen zijn dat bewustwording van het ongemanifesteerde tegen
de natuur van zijn spirituele, gelukzalige zelf ingaat. Men moet zich niet
toeleggen op dit proces. Het proces van KŠa-bewustzijn, dat wil zeggen
volledig opgaan in devotionele dienst, is daarentegen het beste pad voor
ieder individueel levend wezen. Wie deze devotionele dienst negeert,
loopt gevaar een atheïst te worden. Het proces waarbij de aandacht alleen wordt gericht op het ongemanifesteerde, het ondenkbare, op dat wat
zich buiten het bereik van de zintuigen bevindt, moet, zoals in dit vers al
werd aangegeven, nooit worden aangemoedigd, zeker niet in deze tijd.
Heer KŠa raadt het niet aan.

tekst 6 – 7
Yae Tau SavaRi<a k-MaaRi<a MaiYa Sa&NYaSYa MaTPara" )
ANaNYaeNaEv YaaeGaeNa Maa& DYaaYaNTa oPaaSaTae )) 6 ))
TaezaMah& SaMauÖTaaR Ma*TYauSa&SaarSaaGaraTa( )
>avaiMa Na icraTPaaQaR MaYYaaveiXaTaceTaSaaMa( )) 7 ))

ye tu sarvŠi karmŠi
mayi sannyasya mat-parƒ
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ananyenaiva yogena
mˆ dhyyanta upsate
tem ahaˆ samuddhart
mtyu-saˆsra-sgart
bhavmi na cirt prtha
mayy veita-cetasm
ye — zij die; tu — maar; sarvŠi — alle; karmŠi — activiteiten; mayi —
aan Mij; sannyasya — opgevend; mat-parƒ — gehecht aan Mij; ananyena — met onverdeelde aandacht; eva — zeker; yogena — door beoefening van zulke bhakti-yoga; mm — op Mij; dhyyantaƒ — mediterend;
upsate — vereren; tem — van hen; aham — Ik; samuddhart —
de bevrijder; mtyu — van dood; saˆsra — in het materiële bestaan;
sgart — uit de oceaan; bhavmi — Ik word; na — niet; cirt — na een
lange tijd; prtha — o zoon van Pth; mayi — op Mij; veita — geconcentreerd; cetasm — zij van wie de geest.
Maar voor hen die Mij vereren, die al hun activiteiten aan Mij wijden, die Mij met onverdeelde aandacht toegewijd zijn, die devotionele dienst aan Mij verrichten en voortdurend op Mij mediteren
door hun geest op Mij te richten, voor hen, o zoon van Pth, ben
Ik degene die hen zeer snel uit de oceaan van geboorte en dood
bevrijd.

Commentaar: Hier wordt expliciet gezegd dat toegewijden heel fortuinlijk zijn, omdat de Heer hen al snel uit het materiële bestaan bevrijdt. In
zuivere devotionele dienst komt men tot het besef dat God groot is en dat
de individuele ziel ondergeschikt is aan Hem. Het is haar plicht om dienst
te verrichten voor de Heer — doet ze dat niet, dan zal ze dienst aan my
verrichten.
Eerder werd al gezegd dat de Allerhoogste Heer alleen door devotionele dienst kan worden begrepen. Men moet Hem daarom volledig toegewijd zijn. Om KŠa te bereiken moet men zijn geest volledig op Hem
concentreren. Men moet alleen voor KŠa werken. Het maakt niet uit wat
voor werk iemand verricht, als hij het maar alleen voor KŠa doet; dat is
het gewenste niveau van devotionele dienst. De toegewijde verlangt naar
niets anders dan het tevredenstellen van de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods. Het is zijn levensmissie om KŠa tevreden te stellen en hij kan alles opofferen voor de voldoening van KŠa, net zoals Arjuna deed in de
Slag van Kuruketra. Het proces is heel eenvoudig: men kan zich aan zijn
bepaalde voorgeschreven activiteiten wijden en tegelijkertijd Hare KŠa,
Hare KŠa, KŠa KŠa, Hare Hare/ Hare Rma, Hare Rma, Rma Rma,
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Hare Hare chanten. Dit transcendentale chanten zorgt ervoor dat de toegewijde aangetrokken raakt tot de Persoonlijkheid Gods. De Allerhoogste
Heer belooft hier dat Hij een zuivere toegewijde die zo bezig is, zonder
uitstel uit de oceaan van het materiële bestaan zal bevrijden.
Zij die gevorderd zijn in yoga kunnen door middel van de yogamethode de ziel naar eigen wens overbrengen naar willekeurig welke
planeet. Anderen maken op verschillende manieren van deze gelegenheid gebruik, maar over de toegewijde wordt hier duidelijk gezegd dat
de Heer hem Zelf tot Zich brengt. De toegewijde hoeft niet te wachten
tot hij zeer gevorderd raakt om zichzelf naar de spirituele hemel over te
brengen.
In de Varha PurŠa staat het volgende vers:
naymi paramaˆ sthnam
arcir-di-gatiˆ vin
garua-skandham ropya
yatheccham anivritaƒ
De betekenis van dit vers is dat een toegewijde geen a˜‰ga-yoga hoeft
te beoefenen om zijn ziel naar de spirituele planeten over te brengen. De
Allerhoogste Heer neemt hiervoor Zelf de verantwoordelijkheid. Hij zegt
hier duidelijk dat Hijzelf de bevrijder is. Een kind wordt volledig door
zijn ouders verzorgd en daardoor bevindt het zich in een veilige situatie.
Op dezelfde manier hoeft de toegewijde geen moeite te doen om zichzelf door het beoefenen van yoga naar andere planeten over te brengen.
Integendeel, uit Zijn grote genade komt de Allerhoogste Heer, zittend op
Zijn gevleugelde drager Garua, en bevrijdt de toegewijde onmiddellijk
van het materiële bestaan. Ook al worstelt iemand die in de oceaan is gevallen nog zo hard en al kan hij nog zo goed zwemmen, hij kan zichzelf
niet redden. Maar als iemand hem uit het water oppikt, dan is hij gemakkelijk gered. Op dezelfde manier pikt de Heer de toegewijde op uit dit
materiële bestaan. Men hoeft alleen dit gemakkelijke proces van KŠabewustzijn te beoefenen en zich volledig in te zetten voor devotionele
dienst. Ieder intelligent mens zou het proces van devotionele dienst altijd
boven alle andere wegen moeten verkiezen. In het NryaŠ…ya wordt dit
als volgt bevestigd:
y vai sdhana-sampattiƒ
pururtha-catu˜aye
tay vin tad pnoti
naro nryaŠrayaƒ
De betekenis van dit vers is dat men zich niet moet bezighouden met de
verschillende methoden van resultaatgerichte activiteiten of het cultiveren
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van kennis door de methode van mentale speculatie. Wie toegewijd is aan
de Allerhoogste Persoonlijkheid, kan alle voordelen behalen van andere
yogamethoden, van speculatie, rituelen, offers, vrijgevigheid enz. Dat is
de bijzondere zegening van devotionele dienst. Door eenvoudig de heilige naam van KŠa te chanten — Hare KŠa, Hare KŠa, KŠa KŠa,
Hare Hare/ Hare Rma, Hare Rma, Rma Rma, Hare Hare — kan een
toegewijde de allerhoogste bestemming gemakkelijk en opgewekt naderen, maar deze bestemming kan door geen enkel ander religieus proces
worden bereikt.
De conclusie van de Bhagavad-g…t staat in het achttiende hoofdstuk:
sarva-dharmn parityajya
mm ekaˆ araŠaˆ vraja
ahaˆ tvˆ sarva-ppebhyo
mokayiymi m ucaƒ
Men moet alle andere methoden van zelfrealisatie opgeven en alleen in
KŠa-bewustzijn devotionele dienst verrichten. Dat zal iemand in staat
stellen om de hoogste perfectie van het leven te bereiken. Zo iemand
hoeft geen rekening te houden met de zondige activiteiten van zijn vorige
leven, omdat de Allerhoogste Heer hem volledig onder Zijn hoede neemt.
Men moet daarom niet tevergeefs proberen zichzelf te bevrijden door
spirituele bewustwording. Iedereen zou zijn toevlucht moeten nemen tot
de allerhoogste, almachtige God, KŠa. Dat is de hoogste volmaaktheid
van het leven.

tekst 8
MaYYaev MaNa AaDaTSv MaiYa buiÖ& iNaveXaYa )
iNaviSaZYaiSa MaYYaev ATa Oß| Na Sa&XaYa" )) 8 ))

mayy eva mana dhatsva
mayi buddhiˆ niveaya
nivasiyasi mayy eva
ata ™rdhvaˆ na saˆayaƒ
mayi — op Mij; eva — zeker; manaƒ — de geest; dhatsva — hou
gericht; mayi — op Mij; buddhim — intelligentie; niveaya — betrek; nivasiyasi — je zult verblijven; mayi — in Mij; eva — zeker; ataƒ ™rdhvam
— daarna; na — nooit; saˆayaƒ — twijfel.
Richt je geest alleen op Mij, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods,
en gebruik al je intelligentie in Mijn dienst. Op die manier zul je
ongetwijfeld altijd in Mij leven.
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Commentaar: Iemand die devotionele dienst aan Heer KŠa verricht,
heeft een directe relatie met de Allerhoogste Heer; er bestaat dus geen
twijfel over dat zijn positie van het begin af aan transcendentaal is. Een
toegewijde leeft niet op het materiële vlak — hij leeft in KŠa. De heilige
naam van de Heer en de Heer verschillen niet van elkaar; wanneer een
toegewijde Hare KŠa chant, dan dansen KŠa en Zijn interne energie
op zijn tong. Wanneer hij voedsel aan KŠa offert, aanvaardt KŠa dit
voedsel direct en de toegewijde raakt ‘ge-kŠa-iseerd’ door de overblijfselen te eten. Wie geen devotionele dienst verricht, kan niet begrijpen hoe
dit alles werkt, hoewel het een proces is dat in de Bhagavad-g…t en in
andere vedische teksten wordt aangeraden.

tekst 9
AQa icta& SaMaaDaaTau& Na Xa¥-aeiz MaiYa iSQarMa( )
A>YaaSaYaaeGaeNa TaTaae MaaiMaC^aáu& DaNaÅYa )) 9 ))

atha cittaˆ samdhtuˆ
na aknoi mayi sthiram
abhysa-yogena tato
mm icchptuˆ dhanañjaya
atha — als, daarom; cittam — de geest; samdhtum — vestigen; na —
niet; aknoi — je bent in staat; mayi — op Mij; sthiram — onwankelbaar;
abhysa-yogena — door de beoefening van devotionele dienst; tataƒ —
dan; mm — Mij; icch — een verlangen; ptum — krijgen; dhanamjaya — o overwinnaar van rijkdom, Arjuna.
Beste Arjuna, o overwinnaar van rijkdom, als je niet in staat bent
je geest met onverdeelde aandacht op Mij te concentreren, volg
dan de regels en bepalingen van bhakti-yoga. Ontwikkel zo het
verlangen om Me te bereiken.

Commentaar: In dit vers worden twee verschillende methoden van bhaktiyoga aangegeven. De eerste heeft betrekking op iemand die door transcendentale liefde werkelijk aantrekking voor de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods, KŠa, heeft ontwikkeld. De tweede methode is voor iemand die
geen aantrekking voor de Allerhoogste Heer heeft ontwikkeld door transcendentale liefde. Voor deze tweede groep bestaan er verschillende
voorgeschreven regels en bepalingen, die men kan volgen om uiteindelijk
verheven te worden tot het niveau waarop men aangetrokken zal zijn tot
KŠa.
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Bhakti-yoga houdt in dat men de zintuigen zuivert. Nu zijn de zintuigen in het materiële bestaan altijd onzuiver, omdat ze worden gebruikt
voor zinsbevrediging. Maar door het beoefenen van bhakti-yoga kunnen
deze zintuigen gezuiverd worden en in een gezuiverde staat komen ze
direct in contact met de Allerhoogste Heer. In dit materiële bestaan mag ik
dan op een bepaalde manier in dienst zijn bij een baas, maar ik dien die
baas niet uit liefde. Ik dien hem uitsluitend om wat geld te verdienen. En
de baas is ook niet vol liefde; hij betaalt me voor mijn diensten. Op die
manier is er geen sprake van liefde. Maar in het spirituele leven moet men
naar het zuivere niveau van liefde worden verheven. Dat niveau van liefde
kan worden bereikt door devotionele dienst te beoefenen met de huidige
zintuigen.
Deze liefde voor God is nu in een sluimerende toestand aanwezig in
het hart van iedereen. En liefde voor God is daar op verschillende manieren aanwezig, maar ze is onzuiver door het contact met de materiële
energie. Het hart moet gezuiverd worden van dit contact met de materiële
energie en de sluimerende, natuurlijk liefde voor KŠa moet worden
opgewekt. Dat is het hele proces.
Om de regulerende principes van bhakti-yoga te beoefenen, moet
men onder begeleiding van een deskundige spiritueel leraar bepaalde
principes volgen: men moet ’s ochtends vroeg opstaan, een bad nemen,
de tempel binnengaan en gebeden opzeggen en Hare KŠa chanten,
daarna bloemen plukken om aan de Beeldgedaante te offeren, eten koken
om aan de Beeldgedaante te offeren, prasdam nemen enz. Er bestaan
verschillende regels en bepalingen die men moet volgen. En men moet
voortdurend van zuivere toegewijden de Bhagavad-g…t en het ®r…madBhgavatam horen. Het beoefenen hiervan kan iedereen helpen om het
niveau van liefde voor God te bereiken; zo is men er zeker van dat men
het koninkrijk van God zal bereiken. Het beoefenen van bhakti-yoga
volgens de regels en bepalingen en onder begeleiding van een spiritueel
leraar, zal iemand zeker tot het niveau van liefde voor God brengen.

tekst 10
A>YaaSae_PYaSaMaQaaeR_iSa MaTk-MaRParMaae >av )
MadQaRMaiPa k-MaaRi<a ku-vRiNSaiÖMavaPSYaiSa )) 10 ))

abhyse ’py asamartho ’si
mat-karma-paramo bhava
mad-artham api karmŠi
kurvan siddhim avpsyasi
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abhyse — in de beoefening van; api — zelfs als; asamarthaƒ — niet in
staat; asi — jij bent; mat-karma — Mijn werk; paramaƒ — gewijd aan;
bhava — word; mat-artham — in Mijn voordeel; api — zelfs; karmŠi —
werk; kurvan — verrichtend; siddhim — volmaaktheid; avpsyasi — je
zult bereiken.
Als je de regels van bhakti-yoga niet kunt volgen, probeer dan voor
Mij te werken, want door voor Mij te werken zul je tot het niveau
van volmaaktheid komen.

Commentaar: Wie zelfs niet in staat is om onder begeleiding van een
spiritueel leraar de regulerende principes van bhakti-yoga te beoefenen,
kan toch tot dit perfecte niveau worden gebracht door te werken voor de
Allerhoogste Heer. Hoe iemand op die manier moet werken is al in de
vijfenvijftigste tekst van het elfde hoofdstuk uitgelegd.
Men zou positief moeten staan tegenover het verspreiden van het
KŠa-bewustzijn. Veel toegewijden zijn bezig met het verspreiden van
het KŠa-bewustzijn en ze hebben hulp nodig. Dus zelfs iemand die de
regulerende principes van bhakti-yoga niet rechtstreeks kan beoefenen,
kan proberen zulk werk te ondersteunen. Elke inspanning vergt land,
geld, organisatie en arbeid. Net zoals men voor een bedrijf een vestigingsplaats, een bepaalde hoeveelheid beschikbaar kapitaal, arbeid en een
organisatie voor uitbreiding nodig heeft, zo is dit alles ook nodig voor
dienst aan KŠa. Het enige verschil is dat iemand die door materialisme
beïnvloed wordt, voor zinsbevrediging werkt. Maar datzelfde werk kan
ook gedaan worden om KŠa tevreden te stellen — dat is spirituele acti-viteit. Wie voldoende geld heeft, kan helpen met het bouwen van een
kantoor of een tempel om het KŠa-bewustzijn te verspreiden. Of hij kan
helpen met het bekostigen van publicaties. Er zijn verschillende soorten
activiteiten en men zou belangstelling moeten hebben voor die activiteiten. Wie de resultaten van zijn activiteiten niet kan offeren, zou er toch
zeker een bepaald percentage van kunnen afstaan voor het verspreiden
van het KŠa-bewustzijn. Dit vrijwillig dienen van het doel van het KŠabewustzijn helpt om een hoger niveau van liefde voor God te bereiken,
waarna men volmaakt wordt.

tekst 11
AQaETadPYaXa¢-ae_iSa k-Tau| MaÛaeGaMaaié[Ta" )
SavRk-MaRf-l/TYaaGa& TaTa" ku-å YaTaaTMavaNa( )) 11 ))

athaitad apy aakto ’si
kartuˆ mad-yogam ritaƒ
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sarva-karma-phala-tygaˆ
tataƒ kuru yattmavn
atha — zelfs als; etat — dit; api — ook; aaktaƒ — niet in staat; asi — je
bent; kartum — te verrichten; mat — aan Mij; yogam — in devotionele
dienst; ritaƒ — toevlucht nemend; sarva-karma — van alle activiteiten;
phala — van de resultaten; tygam — onthechting; tataƒ — dan; kuru —
doe; yata-tma-vn — met zelfbeheersing.
Maar ben je niet in staat om in dat bewustzijn voor Me te werken,
probeer dan afstand te doen van alle resultaten van je werk en
probeer zelfbeheerst te zijn.

Commentaar: Het kan zijn dat iemand zelfs niet in staat is om sympathie
op te brengen voor de activiteiten van het KŠa-bewustzijn door sociale
of religieuze overwegingen of door familieaangelegenheden of door andere belemmeringen. Wanneer iemand zich rechtstreeks met de activiteiten van het KŠa-bewustzijn bezighoudt, kunnen familieleden bezwaren
hebben of er kunnen tal van andere moeilijkheden zijn. Wie een dergelijk
probleem heeft, wordt aangeraden om het gezamenlijke resultaat van zijn
activiteiten aan een goed doel te schenken. Zulke handelingen worden in
de vedische teksten beschreven; er zijn veel beschrijvingen van offers en
bepaalde handelingen van puŠya of speciale activiteiten waardoor het
resultaat van iemands vorige activiteit gebruikt kan worden. Op die manier
kan men geleidelijk aan verheven worden tot een toestand van kennis.
We zien ook dat iemand die zelfs niet geïnteresseerd is in KŠabewuste activiteiten, uit liefdadigheid schenkingen doet aan ziekenhuizen
of een andere sociale instelling en zo de zuurverdiende resultaten van zijn
activiteiten opgeeft. Dat is hetzelfde wat ook in dit vers wordt aangeraden, want door de resultaten van zijn activiteiten af te staan, zal men
geleidelijk aan zeker zijn geest zuiveren en in die zuivere geestestoestand
in staat zijn het KŠa-bewustzijn te begrijpen. Het KŠa-bewustzijn is
natuurlijk van geen enkele andere ervaring afhankelijk, want het proces
van KŠa-bewustzijn op zichzelf kan iemands geest zuiveren, maar als er
belemmeringen zijn wat betreft het aanvaarden van het KŠa-bewustzijn,
dan kan men proberen de resultaten van zijn activiteiten af te staan. Op
die manier zou men actief kunnen zijn op het gebied van sociale dienstverlening, maatschappelijk werk, zich opofferen voor zijn land of zich
ervoor nuttig maken enz. om zo op een dag tot het niveau van zuivere
devotionele dienst aan de Allerhoogste Heer te komen.
In de Bhagavad-g…t (18.46) vinden we de uitspraak: yataƒ pravttir
bh™tnm — wanneer iemand besluit om offers te brengen voor het allerhoogste doel, zelfs al weet hij niet dat het allerhoogste doel KŠa is, dan
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zal hij door deze methode van offeren geleidelijk aan begrijpen dat KŠa
dat allerhoogste doel is.

tekst 12
é[eYaae ih jaNaMa>YaaSaaJjaNaaÖyaNa& iviXaZYaTae )
DYaaNaaTk-MaRf-l/TYaaGaSTYaaGaaC^aiNTarNaNTarMa( )) 12 ))

reyo hi jñnam abhysj
jñnd dhynaˆ viiyate
dhynt karma-phala-tygas
tygc chntir anantaram
reyaƒ — beter; hi — zeker; jñnam — kennis; abhyst — dan beoefening; jñnt — dan kennis; dhynam — meditatie; viiyate — wordt
beter geacht; dhynt — dan meditatie; karma-phala-tygaƒ — onthechting van de resultaten van resultaatgerichte activiteit; tygt — door zulke
onthechting; ntiƒ — vrede; anantaram — daarna.
Wanneer je dat niet in praktijk kunt brengen, houd je dan bezig
met het cultiveren van kennis. Maar beter dan kennis is meditatie
en beter dan meditatie is onthechting van de vruchten van je
activiteiten, want door zulke onthechting kun je tot gemoedsrust
komen.

Commentaar: In vorige verzen werd gezegd dat er twee verschillende
soorten devotionele dienst zijn, namelijk het pad van regulerende principes en het pad van volledige gehechtheid in liefde voor de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods. Voor hen die eigenlijk niet in staat zijn de principes
van het KŠa-bewustzijn te volgen, is het beter om kennis te cultiveren,
want door kennis kan men zijn werkelijke positie begrijpen. Geleidelijk
aan zal deze kennis zich ontwikkelen tot meditatie. Door middel van
meditatie is het mogelijk de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods via een
geleidelijk proces te leren begrijpen.
Er bestaan methoden waardoor men leert inzien dat men zelf de
allerhoogste is en dat type meditatie heeft de voorkeur als men niet in
staat is devotionele dienst te verrichten. Voor wie niet in staat is om zo
te mediteren, zijn er voorgeschreven plichten, zoals de plichten die de
vedische literatuur aan brhmaŠa’s, katriya’s, vaiya’s en ™dra’s oplegt
en die we in het laatste hoofdstuk van de Bhagavad-g…t zullen vinden.
Maar wat iemands voorgeschreven plicht ook is, men moet het resultaat
of de vruchten van zijn arbeid afstaan; dit betekent dat men het resultaat
van karma voor een goed doel moet gebruiken.
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Samenvattend kunnen we zeggen dat er twee methoden zijn om de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, het hoogste doel, te bereiken: de methode
van geleidelijke ontwikkeling en de rechtstreekse methode. Devotionele
dienst in KŠa-bewustzijn is de rechtstreekse methode en de andere
methode houdt in dat men de vruchten van zijn activiteiten afstaat. Vervolgens kan men tot het niveau van kennis komen, daarna tot het niveau
van meditatie, daarna tot het niveau waarop men de Superziel begrijpt,
en daarna tot het niveau van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Men
kan het geleidelijke pad of het rechtstreekse pad volgen. Niet iedereen
kan het rechtstreekse pad volgen en daarom is de indirecte methode ook
goed. Maar men moet wel begrijpen dat de indirecte methode niet aan
te raden was voor Arjuna, omdat hij zich al op het niveau van liefdevolle
devotionele dienst aan de Allerhoogste Heer bevond. Het is bedoeld voor
anderen, die niet op dat niveau zijn; zij moeten de geleidelijke methode
volgen van onthechting, kennis, meditatie en het zich bewust worden van
Brahman en de Superziel. Maar de Bhagavad-g…t legt de nadruk op de
rechtstreekse methode. Iedereen wordt aangeraden zich toe te leggen
op de rechtstreekse methode en zich over te geven aan de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods, KŠa.

tekst 13 – 14
AÜeía SavR>aUTaaNaa& MaE}a" k-å<a Wv c )
iNaMaRMaae iNarhªar" SaMadu"%Sau%" +aMaq )) 13 ))
SaNTauí" SaTaTa& YaaeGaq YaTaaTMaa d*!iNaêYa" )
MaYYaiPaRTaMaNaaebuiÖYaaeR MaÙ¢-" Sa Mae iPa[Ya" )) 14 ))

adve˜ sarva-bh™tnˆ
maitraƒ karuŠa eva ca
nirmamo niraha‰kraƒ
sama-duƒkha-sukhaƒ kam…
santu˜aƒ satataˆ yog…
yattm dha-nicayaƒ
mayy arpita-mano-buddhir
yo mad-bhaktaƒ sa me priyaƒ
adve˜ — niet vijandig; sarva-bh™tnm — naar alle levende wezens;
maitraƒ — vriendelijk; karuŠaƒ — goedaardig; eva — zeker; ca — en;
nirmamaƒ — zonder gevoelens van eigenaarschap; niraha‰kraƒ —
zonder vals ego; sama — gelijkmoedig; duƒkha — in ellende; sukhaƒ
— en geluk; kam… — vergevensgezind; santu˜aƒ — tevreden; satatam
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— altijd; yog… — iemand die devotionele dienst verricht; yata-tm —
zelfbeheerst; dha-nicayaƒ — met vastberadenheid; mayi — op Mij;
arpita — bezig met; manaƒ — geest; buddhiƒ — en intelligentie; yaƒ —
iemand die; mat-bhaktaƒ — Mijn toegewijde; saƒ — hij; me — Mij; priyaƒ
— dierbaar.
Hij die niet vijandig is, maar een goede vriend is van alle levende
wezens, die zichzelf niet als een eigenaar beschouwt en vrij is van
vals ego, die zowel in geluk als ellende gelijkmoedig blijft, die
verdraagzaam, altijd tevreden en beheerst is, die met vastberadenheid en met zijn geest en intelligentie op Mij gericht devotionele
dienst verricht — zo’n toegewijde van Mij is Me zeer dierbaar.

Commentaar: Terugkomend op het punt van zuivere devotionele dienst
beschrijft de Heer in deze twee verzen de transcendentale eigenschappen
van een zuivere toegewijde. Een zuivere toegewijde is onder geen enkele
omstandigheid verstoord. Hij is evenmin iemand anders vijandig gezind.
En evenmin wordt de toegewijde de vijand van zijn vijand. Hij denkt:
‘Deze persoon gedraagt zich als mijn vijand door mijn eigen wandaden in
het verleden. Het is daarom beter te lijden dan te protesteren.’ In het
®r…mad-Bhgavatam (10.14.8) wordt gezegd: tat te ’nukampˆ susam…kamŠo bhuñjna evtma-ktaˆ vipkam. Telkens wanneer een toegewijde lijdt of in moeilijkheden raakt, ziet hij dat als de genade van de
Heer. Hij denkt: ‘Door mijn vroegere wandaden zou ik veel, veel meer
moeten lijden dan ik nu doe. Het is dus door de genade van de Allerhoogste Heer dat ik niet alle straf krijg die ik verdien. Door de genade van
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods krijg ik alleen maar een beetje.’ Hij
is daarom altijd kalm, zwijgzaam en geduldig, ondanks veel moeilijke of
pijnlijke omstandigheden. Een toegewijde is verder altijd vriendelijk voor
iedereen, zelfs voor zijn vijand.
Nirmama betekent dat een toegewijde niet veel belang hecht aan de
pijn en problemen die te maken hebben met het lichaam, omdat hij heel
goed weet dat hij dit materiële lichaam niet is. Hij identificeert zich niet
met dit lichaam; daarom is hij vrij van vals ego en gelijkmoedig in geluk
en verdriet. Hij is verdraagzaam en tevreden met alles wat door de genade van de Allerhoogste Heer op zijn pad komt. Hij is er nooit op uit om
iets door grote inspanningen te bereiken; daarom is hij altijd vrolijk. Hij is
de perfecte mysticus, want hij is verankerd in de instructies die hij van de
spiritueel leraar gekregen heeft, en omdat hij zijn zintuigen onder controle heeft, is hij vastberaden. Hij wordt niet door ongeldige argumenten
op andere gedachten gebracht, omdat niemand hem van zijn sterke vastberadenheid om devotionele dienst te verrichten kan afbrengen. Hij is er
volledig van doordrongen dat KŠa de eeuwige Heer is en daarom kan
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niemand hem verstoren. Al deze eigenschappen stellen hem in staat zijn
geest en intelligentie volkomen op de Allerhoogste Heer te concentreren.
Zo’n niveau van devotionele dienst is ongetwijfeld heel zeldzaam, maar
een toegewijde komt tot dat niveau door de regulerende principes van
devotionele dienst te volgen. Bovendien zegt de Heer dat zo’n toegewijde
Hem zeer dierbaar is, want de Heer is altijd tevreden met al zijn activiteiten in volledig KŠa-bewustzijn.

tekst 15
YaSMaaàaeiÜJaTae l/aek-ae l/aek-aàaeiÜJaTae c Ya" )
hzaRMazR>aYaaeÜeGaEMauR¢-ae Ya" Sa c Mae iPa[Ya" )) 15 ))

yasmn nodvijate loko
lokn nodvijate ca yaƒ
harmara-bhayodvegair
mukto yaƒ sa ca me priyaƒ
yasmt — van wie; na — nooit; udvijate — worden verontrust; lokaƒ
— mensen; lokt — van mensen; na — nooit; udvijate — wordt verstoord; ca — ook; yaƒ — iedereen die; hara — van vreugde; amara
— verdriet; bhaya — angst; udvegaiƒ — en ongerustheid; muktaƒ — bevrijd; yaƒ — wie; saƒ — hij; ca — en; me — Mij; priyaƒ — zeer dierbaar.
Hij die niemand in moeilijkheden brengt, door niemand verstoord
kan worden en evenwichtig blijft in geluk, verdriet, angst en ongerustheid, is Me zeer dierbaar.

Commentaar: Hier worden enkele van de eigenschappen van een toegewijde verder beschreven. Niemand wordt in moeilijkheden gebracht
door zo’n toegewijde of ervaart door zijn toedoen zorgen, angst of ontevredenheid. Omdat een toegewijde vriendelijk is voor iedereen, handelt hij
niet op een manier die anderen in moeilijkheden brengt. Aan de andere
kant is het ook zo dat een toegewijde niet verstoord is wanneer anderen
hem in moeilijkheden proberen te brengen. Door de genade van de Heer
is hij zo geoefend, dat hij onverstoord blijft tijdens alle onrust om hem
heen. Omdat een toegewijde werkelijk opgaat in KŠa-bewustzijn en
devotionele dienst, kunnen zulke materiële omstandigheden hem niet
deren. Over het algemeen is een materialistisch persoon zeer gelukkig
wanneer er iets is voor zijn zinsbevrediging en zijn lichaam, maar wanneer
hij ziet dat anderen iets voor hun zinsbevrediging hebben en hij niet, dan
voelt hij zich somber en is hij jaloers. Wanneer hij de wraak van een vijand
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verwacht, is hij angstig en wanneer hij iets niet met succes kan volbrengen,
wordt hij neerslachtig. Een toegewijde, die altijd boven al deze verstoringen staat, is KŠa zeer dierbaar.

tekst 16
ANaPae+a" XauicdR+a odaSaqNaae GaTaVYaQa" )
SavaRrM>aPairTYaaGaq Yaae MaÙ¢-" Sa Mae iPa[Ya" )) 16 ))

anapekaƒ ucir daka
uds…no gata-vyathaƒ
sarvrambha-parityg…
yo mad-bhaktaƒ sa me priyaƒ
anapekaƒ — neutraal; uciƒ — zuiver; dakaƒ — bekwaam; uds…naƒ
— vrij van zorgen; gata-vyathaƒ — van alle pijn bevrijd; sarva-rambha — van alle ondernemingen; parityg… — iemand die zich onthecht;
yaƒ— wie; mat-bhaktaƒ — Mijn toegewijde; saƒ — hij; me — Mij; priyaƒ
— zeer dierbaar.
Die toegewijde van Mij die niet afhankelijk is van de geijkte gang
van zaken, die zuiver en bekwaam is, die geen zorgen heeft, die
vrij is van alle pijn en geen resultaten meer nastreeft, is Mij zeer
dierbaar.

Commentaar: Een toegewijde kan soms geld aangeboden krijgen, maar
hij moet er niet teveel moeite voor doen het te krijgen. Wanneer er door
de genade van de Allerhoogste vanzelf geld naar hem toekomt, dan raakt
hij daardoor niet opgewonden. Vanzelfsprekend neemt een toegewijde
minstens twee keer per dag een bad en staat hij ’s ochtends vroeg op voor
devotionele dienst. Op die manier is hij van nature zowel vanbinnen als
vanbuiten zuiver. Een toegewijde is altijd bekwaam, omdat hij volledig
begrijpt wat de essentie van alle activiteiten van het leven is en omdat hij
overtuigd is van de gezaghebbende heilige teksten. Een toegewijde is
nooit partijdig en is daarom onbezorgd. Hij is vrij van alle pijn, want hij is
vrij van alle benamingen; hij weet dat dit lichaam een benaming is, dus als
er lichamelijke pijn is, is hij er vrij van. De zuivere toegewijde doet geen
moeite voor iets wat tegen de principes van devotionele dienst ingaat.
Bijvoorbeeld, het vergt veel energie om een groot gebouw te bouwen en
een toegewijde houdt zich er niet mee bezig als hij er geen vooruitgang
mee maakt in devotionele dienst. Hij kan een tempel bouwen voor de
Heer en hij kan daarvoor allerlei soorten zorgen op zich nemen, maar hij
zal geen groot huis bouwen voor zijn persoonlijke relaties.
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tekst 17
Yaae Na ôZYaiTa Na Üeií Na XaaeciTa Na k-ax(+aiTa )
Xau>aaXau>aPairTYaaGaq >ai¢-MaaNYa" Sa Mae iPa[Ya" )) 17 ))

yo na hyati na dve˜i
na ocati na k‰kati
ubhubha-parityg…
bhaktimn yaƒ sa me priyaƒ
yaƒ — iemand die; na — nooit; hyati — zich verheugt; na — nooit;
dve˜i — verdriet heeft; na — nooit; ocati — treurt; na — nooit; k‰kati
— verlangt; ubha — van het gunstige; aubha — en het ongunstige;
parityg… — iemand die zich onthecht; bhakti-mn — toegewijde; yaƒ
— iemand die; saƒ — hij is; me — Mij; priyaƒ — dierbaar.
Hij die zich niet verheugt en evenmin verdriet heeft, die niet treurt
en niets verlangt en zich zowel van gunstige als ongunstige dingen
onthecht — zo’n toegewijde is Mij zeer dierbaar.

Commentaar: Een zuivere toegewijde is niet gelukkig of bedroefd door
materiële winst of verlies. Hij is evenmin gelukkig wanneer hij een zoon
of een discipel krijgt en hij is ook niet bedroefd wanneer hij deze niet
krijgt. Wanneer hij iets verliest wat hem zeer dierbaar is, dan treurt hij niet.
Hij is ook niet bedroefd wanneer hij niet krijgt wat hij verlangt. Hij blijft in
zijn transcendentale positie wanneer hij geconfronteerd wordt met allerlei
soorten gunstige, ongunstige en zondige activiteiten. Hij is bereid allerlei
soorten risico’s te nemen om de Allerhoogste Heer tevreden te stellen.
Niets vormt een belemmering in het vervullen van zijn devotionele dienst.
Zo’n toegewijde is KŠa zeer dierbaar.

tekst 18 – 19
SaMa" Xa}aaE c iMa}ae c TaQaa MaaNaaPaMaaNaYaae" )
XaqTaaeZ<aSau%du"%ezu SaMa" Sa®ivviJaRTa" )) 18 ))
TauLYaiNaNdaSTauiTaMaaŒNaq SaNTauíae YaeNa ke-NaicTa( )
AiNake-Ta" iSQarMaiTa>aRi¢-MaaNMae iPa[Yaae Nar" )) 19 ))

samaƒ atrau ca mitre ca
tath mnpamnayoƒ
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…toŠa-sukha-duƒkheu
samaƒ sa‰ga-vivarjitaƒ
tulya-nind-stutir maun…
santu˜o yena kenacit
aniketaƒ sthira-matir
bhaktimn me priyo naraƒ
samaƒ — gelijk; atrau — tegenover een vijand; ca — ook; mitre — tegenover een vriend; ca — ook; tath — zo; mna — in eer; apamnayoƒ
— en schande; …ta — in kou; uŠa — hitte; sukha — geluk; duƒkheu
— en ellende; samaƒ — gelijkmoedig; sa‰ga-vivarjitaƒ — vrij van alle
omgang; tulya — gelijk; nind — belastering; stutiƒ — en verheerlijking;
maun… — zwijgzaam; santu˜aƒ — tevreden; yena kenacit — met alles;
ani-ketaƒ — geen verblijfplaats hebbend; sthira — gegrond; matiƒ —
vastberadenheid; bhakti-mn — vol devotie bezig; me — Mij; priyaƒ —
dierbaar; naraƒ — een mens.
Hij die onpartijdig is ten opzichte van vriend en vijand, die onaangedaan is door eer en schande, hitte en kou, geluk en ellende, roem
en beruchtheid, die altijd vrij is van slecht gezelschap, die altijd
zwijgzaam is en tevreden met alles, die geen vaste verblijfplaats
heeft, die gegrond is in kennis en bezig is met devotionele dienst
aan Mij — zo iemand is Me zeer dierbaar.

Commentaar: Een toegewijde is altijd vrij van verkeerd gezelschap. Soms
wordt iemand geprezen en soms wordt iemand honend bespot; dat is
de aard van de menselijke samenleving. Maar een toegewijde is altijd
onaangedaan door onnatuurlijke eer en schande, verdriet of geluk. Hij
is heel geduldig. Hij spreekt over niets anders dan onderwerpen die met
KŠa te maken hebben; daarom wordt hij zwijgzaam genoemd. Zwijgzaam
zijn betekent niet dat men niet mag spreken. Zwijgzaam betekent dat
men geen onzin moet spreken. Men moet alleen over essentiële dingen
spreken en een toegewijde spreekt op de wezenlijkste manier wanneer
hij in het belang van de Allerhoogste Heer spreekt. Een toegewijde is in
alle omstandigheden gelukkig; soms krijgt hij heel smakelijk voedsel en
soms ook niet, maar hij is tevreden. Hij geeft ook niets om faciliteiten
voor zijn verblijf. Soms kan het zijn dat hij onder een boom leeft en soms
gebeurt het dat hij in een vorstelijk gebouw woont; hij voelt zich door
geen van beide aangetrokken. Hij wordt standvastig genoemd, omdat hij
gegrond is in zijn vastberadenheid en kennis.
In de beschrijvingen van de eigenschappen van een toegewijde komen
we soms herhalingen tegen, maar dit is alleen om te benadrukken dat een
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toegewijde al deze eigenschappen moet verwerven. Zonder goede eigenschappen kan men geen zuivere toegewijde zijn. Harv abhaktasya kuto
mahad-guŠƒ: wie geen toegewijde is, heeft geen goede eigenschappen.
Wie erkend wil worden als een goede toegewijde, moet de juiste eigenschappen ontwikkelen. Natuurlijk hoeft hij geen grote inspanningen te verrichten om deze eigenschappen op andere manieren te verwerven, want
zijn KŠa-bewuste bezigheden en devotionele dienst helpen hem deze
vanzelf te ontwikkelen.

tekst 20
Yae Tau DaMaaRMa*TaiMad& YaQaae¢&- PaYauRPaaSaTae )
é[ÕDaaNaa MaTParMaa >a¢-aSTae_Taqv Mae iPa[Yaa" )) 20 ))

ye tu dharmmtam idaˆ
yathoktaˆ paryupsate
raddadhn mat-param
bhakts te ’t…va me priyƒ
ye — zij die; tu — maar; dharma — van religie; amtam — nectar;
idam — deze; yath — zoals; uktam — gesproken; paryupsate — zich
volledig toeleggen op; raddadhnƒ — met geloof, vertrouwen; matparamƒ — Mij, de Allerhoogste Heer, als alles beschouwend; bhaktƒ —
toegewijden; te — zij; at…va — heel erg; me — Mij; priyƒ — dierbaar.
Zij die dit onvergankelijke pad van devotionele dienst volgen, die
zich er vol vertrouwen volledig op toeleggen en Mij tot het hoogste
doel maken, zijn Me zeer, zeer dierbaar.

Commentaar: In dit hoofdstuk, vanaf tekst twee tot het eind — van
mayy veya mano ye mm (‘het concentreren van de geest op Mij’) tot
ye tu dharmmtam idam (‘deze religie van eeuwige bezigheid’) — heeft
de Allerhoogste Heer de methoden van transcendentale dienst uitgelegd
om dichter bij Hem te komen. Zulke methoden zijn de Heer zeer dierbaar
en Hij aanvaardt de persoon die deze methoden volgt.
Op de vraag van Arjuna wie beter is — hij die het pad van het onpersoonlijk Brahman volgt of hij die persoonlijke dienst aan de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods verricht — gaf de Heer hem zo’n duidelijk antwoord, dat er geen twijfel over kan bestaan dat devotionele dienst aan de
Persoonlijkheid Gods de beste van alle methoden van spirituele bewustwording is. Met andere woorden, in dit hoofdstuk werd vastgesteld dat
men door goed gezelschap gehechtheid aan zuivere devotionele dienst
ontwikkelt; men aanvaardt daardoor een bonafide spiritueel leraar en
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begint met geloof, gehechtheid en devotie van hem te horen. Men begint
te chanten en de regulerende principes van devotionele dienst te volgen,
waardoor men betrokken raakt in transcendentale devotionele dienst aan
de Heer. Dat is het pad dat in dit hoofdstuk wordt aangeraden. Er bestaat
daarom geen twijfel over dat devotionele dienst het enige absolute pad is
voor zelfrealisatie, voor het bereiken van de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods.
Het concept van de onpersoonlijke Allerhoogste Absolute Waarheid,
dat in dit hoofdstuk beschreven is, wordt aangeraden tot het moment dat
men zich overgeeft aan zelfrealisatie. Met andere woorden, zolang men
niet de kans heeft om met een zuivere toegewijde om te gaan, kan het onpersoonlijke concept nuttig zijn. Met het concept van een onpersoonlijke
Absolute Waarheid zal men actief zijn zonder zelfzuchtige resultaten en zal
men mediteren en kennis cultiveren om het spirituele en het materiële te
begrijpen. Dit is noodzakelijk zolang men niet in het gezelschap van een
zuivere toegewijde is. Maar als een fortuinlijk persoon direct een verlangen
ontwikkelt om KŠa-bewust te leven door zuivere devotionele dienst, dan
hoeft hij geen stapsgewijze vorderingen in spirituele bewustwording te
maken. Devotionele dienst, die in de middelste zes hoofdstukken van de
Bhagavad-g…t beschreven is, is aangenamer. Men hoeft zich niet druk
te maken over het veiligstellen van dingen om zijn lichaam en ziel bij elkaar te houden, omdat alles door de genade van de Heer vanzelf in orde
komt.

Zo eindigen de commentaren van ®r… ®r…mad A.C. Bhaktivedanta Swami
Prabhupda bij het twaalfde hoofdstuk van ®r…mad Bhagavad-g…t, getiteld
‘Devotionele dienst’.

13
Natuur, Genieter
en

Bewustzijn

tekst 1 – 2
AJauRNa ovac
Pa[k*-iTa& Pauåz& cEv +ae}a& +ae}ajMaev c )
WTaÜeidTauiMaC^aiMa jaNa& jeYa& c ke-Xav )) 1 ))
é[q>aGavaNauvac
wd& Xarqr& k-aENTaeYa +ae}aiMaTYai>aDaqYaTae )
WTaÛae veita Ta& Pa[ahu" +ae}aj wiTa TaiÜd" )) 2 ))

arjuna uvca
praktiˆ puruaˆ caiva
ketraˆ ketra-jñam eva ca
etad veditum icchmi
jñnaˆ jñeyaˆ ca keava
r…-bhagavn uvca
idaˆ ar…raˆ kaunteya
ketram ity abhidh…yate
etad yo vetti taˆ prhuƒ
ketra-jña iti tad-vidaƒ
arjunaƒ uvca — Arjuna zei; praktim — de materiële natuur; puruam
— de genieter; ca — ook; eva — zeker; ketram — het veld; ketrajñam — degene die het veld kent; eva — zeker; ca — en; etat — dit alles;
veditum — begrijpen; icchmi — ik verlang; jñnam — kennis; jñeyam
— het kenbare; ca — en; keava — o KŠa; r…-bhagavn uvca — de
Persoonlijkheid Gods zei; idam — dit; ar…ram — lichaam; kaunteya — o
zoon van Kunt…; ketram — het veld; iti — zo; abhidh…yate — wordt genoemd; etat — dit; yaƒ — wie; vetti — weet; tam — hij; prhuƒ — wordt
genoemd; ketra-jñaƒ — degene die het veld kent; iti — zo; tat-vidaƒ —
door hen die dit weten.
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Arjuna zei: O dierbare KŠa, ik verlang ernaar te horen over prakti
[de materiële natuur] en purua [de genieter], over het veld en de
kenner van het veld, en over kennis en het kenbare.
De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: Dit lichaam, o zoon
van Kunt…, wordt het veld genoemd en degene die dit lichaam kent
wordt de kenner van het veld genoemd.

Commentaar: Arjuna was nieuwsgierig naar prakti (de materiële natuur), purua (de genieter), ketra (het veld), ketra-jña (de kenner van
het veld), kennis en het object van kennis. Toen Arjuna hier allemaal naar
vroeg, zei KŠa dat dit lichaam het veld wordt genoemd en dat iemand
die dit lichaam kent, de kenner van het veld genoemd wordt. Voor de
geconditioneerde ziel is het lichaam het veld van activiteiten. De geconditioneerde ziel is verstrikt in het materiële bestaan en probeert de baas te
spelen over de materiële natuur. Zo krijgt ze overeenkomstig haar vermogen om over de materiële natuur te heersen een veld van activiteit. Dat
veld van activiteit is het lichaam.
Maar wat is het lichaam? Het lichaam bestaat uit zintuigen. De geconditioneerde ziel wil van zinsbevrediging genieten en overeenkomstig haar
vermogen daarvan te genieten, krijgt ze een bepaald lichaam of een veld
van activiteit. Daarom wordt het lichaam ketra genoemd, het veld van
activiteit voor de geconditioneerde ziel.
De persoon, die zich niet met het lichaam zou moeten identificeren,
wordt de ketra-jña genoemd, de kenner van het veld. Het is niet zo
moeilijk om het verschil te begrijpen tussen het veld en de kenner ervan
of tussen het lichaam en de kenner van het lichaam. Iedereen kan nagaan
dat men van jeugd naar ouderdom zoveel lichaamsveranderingen ondergaat, terwijl men toch een en dezelfde persoon blijft. Op die manier
bestaat er dus een verschil tussen de kenner van het veld en het veld van
activiteit op zich. Een levende, geconditioneerde ziel kan op die manier
begrijpen dat ze van het lichaam verschilt. In het begin van de Bhagavadg…t wordt beschreven dat — dehino ’smin — het levend wezen zich in
het lichaam bevindt en dat dat lichaam verandert van kinderjaren naar
jeugd en van jeugd naar ouderdom. Maar de persoon die het lichaam
bezit, weet dat het lichaam verandert. Met andere woorden, de eigenaar is
onmiskenbaar de ketra-jña.
Soms denken we: ‘Ik ben gelukkig’, ‘ik ben een man’, ‘ik ben een
vrouw’, ‘ik ben een hond’, ‘ik ben een kat’. Dit zijn de lichamelijke benamingen van de kenner. Maar de kenner verschilt van het lichaam. Hoewel
we verschillende voorwerpen gebruiken (onze kleren enz.), weten we
dat we van deze gebruiksvoorwerpen verschillen. Op dezelfde manier
kunnen we na enig nadenken begrijpen dat we van het lichaam verschillen. Ik, jij of wie dan ook die een lichaam bezit, wordt een ketra-jña ge-
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noemd, de kenner van het veld van activiteiten, en het lichaam wordt
ketra genoemd, het veld van activiteiten zelf.
In de eerste zes hoofdstukken van de Bhagavad-g…t wordt een beschrijving gegeven van de kenner van het lichaam (het levend wezen) en
de positie waarin het de Allerhoogste Heer kan begrijpen. De middelste
zes hoofdstukken van de Bhagavad-g…t beschrijven de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en de relatie tussen de individuele ziel en de Superziel
met betrekking tot devotionele dienst. In deze hoofdstukken worden de
superieure positie van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en de ondergeschikte positie van de individuele ziel op ondubbelzinnige wijze
gedefinieerd. In alle omstandigheden zijn de levende wezens ondergeschikt, maar door hun vergeetachtigheid lijden ze. Wanneer ze door vrome
activiteiten verstandig worden, komen ze met verschillende motivaties naar
de Allerhoogste Heer als degenen in nood, degenen die geld nodig hebben, de nieuwsgierigen en degenen die op zoek zijn naar kennis. Ook
dat werd beschreven. Nu, beginnend met het dertiende hoofdstuk, wordt
uitgelegd hoe het levend wezen met de materiële natuur in aanraking komt
en hoe het door de Allerhoogste Heer verlost wordt door de verschillende
methoden van resultaatgerichte activiteiten, het cultiveren van kennis en
devotionele dienst. Hoewel het levend wezen volkomen verschillend is
van het materiële lichaam, komt het er op een of andere manier mee in
verband te staan. Ook dat wordt uitgelegd.

tekst 3
+ae}aj& caiPa Maa& iviÖ SavR+ae}aezu >aarTa )
+ae}a+ae}ajYaaejaRNa& YataJjaNa& MaTa& MaMa )) 3 ))

ketra-jñaˆ cpi mˆ viddhi
sarva-ketreu bhrata
ketra-ketrajñayor jñnaˆ
yat taj jñnaˆ mataˆ mama
ketra-jñam — degene die het veld kent; ca — en; api — zeker; mm —
Mij; viddhi — weet; sarva — alle; ketreu — in lichaamsvelden; bhrata
— o afstammeling van Bharata; ketra — het veld van activiteiten (het
lichaam); ketra-jñayoƒ — en degene die het veld kent; jñnam — kennis van; yat — dat wat; tat — dat; jñnam — kennis; matam — mening;
mama — Mijn.
O afstammeling van Bharata, weet dat ook Ik de kenner ben, maar
dan van alle lichamen, en dat het begrijpen van dit lichaam en de
kenner ervan kennis wordt genoemd. Dat is Mijn mening.
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Commentaar: In de discussie over het lichaam en de kenner van het
lichaam en over de ziel en de Superziel, zullen we drie studieobjecten tegenkomen: de Heer, het levend wezen en materie. In ieder veld van activiteiten, in ieder lichaam, zijn twee zielen aanwezig: de individuele ziel en
de Superziel. Omdat de Superziel de volkomen expansie is van de Allerhoogste  Persoonlijkheid  Gods,  KŠa,  zegt  Hij:  ‘Ook  Ik  ben  de  kenner,  
maar  ik  ben  niet  de  individuele  kenner  van  het  lichaam.  Ik  ben  de  superkenner.  Ik  ben  aanwezig  in  ieder  lichaam  als  de  Paramtm,  de  Superziel.’
Wie het onderwerp van het veld van activiteiten en de kenner van het
veld heel nauwkeurig bestudeert aan de hand van deze Bhagavad-g…t,
kan tot kennis komen.
De Heer zegt: ‘Ik ben de kenner van het veld van activiteiten in ieder
afzonderlijk lichaam.’ Het individu mag dan de kenner zijn van zijn eigen
lichaam, maar over andere lichamen heeft het geen kennis. De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, die in alle lichamen aanwezig is als de Superziel,
weet alles over alle lichamen. Hij kent alle verschillende lichamen binnen
alle verschillende levenssoorten. Een staatsburger mag dan misschien alles
over zijn stukje grond weten, maar de koning kent niet alleen zijn paleis,
maar ook alle eigendommen die de afzonderlijke burgers bezitten. Zo kan
iemand de eigenaar van een afzonderlijk lichaam zijn, maar de Allerhoogste Heer is de eigenaar van alle lichamen. De koning is de oorspronkelijke
eigenaar van het koninkrijk en de burger is de secundaire eigenaar. Op
dezelfde manier is de Allerhoogste Heer de allerhoogste eigenaar van alle
lichamen.
Het lichaam bestaat uit zintuigen. De Allerhoogste Heer is H…kea,
wat ‘de bestuurder van de zintuigen’ betekent. Hij is de oorspronkelijke
bestuurder van de zintuigen, net zoals de koning de oorspronkelijke bestuurder is van alle activiteiten binnen een land; de burgers zijn secundaire bestuurders. De Heer zegt: ‘Ook Ik ben de kenner.’ Dit betekent dat
Hij de superkenner is; de individuele ziel kent alleen zijn afzonderlijk
lichaam. In de vedische literatuur wordt dit als volgt uitgedrukt:
ketrŠi hi ar…rŠi
b…jaˆ cpi ubhubhe
tni vetti sa yogtm
tataƒ ketra-jña ucyate
Dit lichaam wordt ketra genoemd en daarbinnen verblijven de eigenaar
van het lichaam en de Allerhoogste Heer, die zowel het lichaam als de
eigenaar van het lichaam kent. De Heer wordt daarom de kenner van alle
velden genoemd.
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Kennis van het onderscheid tussen het veld van activiteiten, de kenner
van het veld en de allerhoogste kenner van het veld wordt als volgt beschreven. De volmaakte kennis van het wezen van het lichaam, het wezen van de individuele ziel en het wezen van de Superziel wordt in de
vedische literatuur aangeduid met jñna. Dat is de mening van KŠa.
Kennis is begrijpen dat de ziel en de Superziel één en toch verschillend
zijn. Wie het veld van activiteit en de kenner van activiteit niet begrijpt,
heeft geen perfecte kennis. Men moet het verschil kennen tussen prakti
(de materiële natuur), purua (de genieter van de materiële natuur) en
…vara (de kenner die de materiële natuur en de individuele ziel beheerst
of bestuurt). Men moet de functies van deze drie niet met elkaar verwarren. Men moet de schilder, het schilderij en de schildersezel niet met elkaar
verwarren.
De materiële wereld, die het veld van activiteiten is, is de materiële
natuur en de genieter van de natuur is het levend wezen, maar boven
beide staat de allerhoogste bestuurder, de Persoonlijkheid Gods. In de
vedische teksten (®vetvatara Upaniad 1.12) staat: bhokt bhogyaˆ preritraˆ ca matv/ sarvaˆ proktaˆ tri vidhaˆ-brahmam etat. Er bestaan
drie opvattingen van Brahman: prakti is Brahman als het veld van activiteiten; de j…va (de individuele ziel) is ook Brahman en deze probeert de
materiële natuur te beheersen; de bestuurder van beide is ook Brahman,
maar Hij is de werkelijke bestuurder.
In dit hoofdstuk zal ook worden uitgelegd dat van de twee kenners de
ene feilbaar is en de andere onfeilbaar. De ene is superieur en de andere
ondergeschikt. Wie denkt dat de twee kenners van het veld een en dezelfde zijn, spreekt de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods tegen, die hier
duidelijk zegt: ‘Ook Ik ben de kenner van het veld van activiteit.’ Wie een
stuk touw voor een slang aanziet, heeft geen kennis.
Er bestaan verschillende soorten lichamen en er zijn verschillende
eigenaren van die lichamen. Omdat iedere individuele ziel zijn individuele vermogen heeft om de baas te spelen over de materiële natuur, zijn
er verschillende lichamen. Maar de Allerhoogste is ook in hen aanwezig
als de bestuurder. Het woord ‘ca’ is belangrijk, want het duidt op het
totale aantal lichamen. Dat is de mening van ®r…la Baladeva Vidybh™aŠa.
KŠa is de Superziel, die aanwezig is in ieder lichaam, los van de individuele ziel. En KŠa zegt hier expliciet dat de kennis dat de Superziel
zowel de bestuurder is van het veld van activiteiten als van de begrensde
genieter, ware kennis is.

tekst 4
TaT+ae}a& YaÀ Yaad*Kc YaiÜk-air YaTaê YaTa( )
Sa c Yaae YaTPa[>aavê TaTSaMaaSaeNa Mae Xa**<au )) 4 ))
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tat ketraˆ yac ca ydk ca
yad-vikri yata ca yat
sa ca yo yat-prabhva ca
tat samsena me Šu
tat — dat; ketram — veld van activiteiten; yat — wat; ca — ook; ydk —
zoals het is; ca — ook; yat — wat hebbend; vikri — veranderingen;
yataƒ — waarvandaan; ca — en; yat — wat; saƒ — hij; ca — en; yaƒ —
wie; yat — wat hebbend; prabhvaƒ — invloed; ca — ook; tat — dat;
samsena — in het kort; me — van Mij; Šu — begrijp.
Luister nu alsjeblieft naar Mijn korte beschrijving van dit veld van
activiteit en hoe het is samengesteld, welke veranderingen het
ondergaat, waar het vandaan komt, wie die kenner van het veld
van activiteiten is en welke invloed hij erop uitoefent.

Commentaar: De Heer beschrijft het veld van activiteiten en de kenner
van het veld van activiteiten in hun constitutionele toestand. Men moet
weten hoe dit lichaam is samengesteld, van wat voor materiaal het is gemaakt, wie de leiding over de werking van het lichaam heeft, hoe de
veranderingen plaatsvinden, waar de veranderingen vandaan komen, wat
de oorzaken en de redenen voor die veranderingen zijn, wat het uiteindelijke doel van de individuele ziel is en wat haar werkelijke vorm is. Ook
moet men het onderscheid tussen de individuele ziel en de Superziel kennen en weten hoe zij het veld van activiteiten beïnvloeden, wat hun vermogens zijn enz.
Men hoeft de Bhagavad-g…t alleen maar rechtstreeks te begrijpen uit
de beschrijving die de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods geeft en op die
manier zal alles duidelijk worden. Maar men moet zich ervoor hoeden de
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, die in ieder lichaam aanwezig is, te
vereenzelvigen met de individuele ziel, de j…va. Dat zou hetzelfde zijn als
de machtige gelijkstellen aan de machteloze.

tekst 5
‰izi>abRhuDaa GaqTa& ^Ndaei>aivRivDaE" Pa*Qak(- )
b]øSaU}aPadEêEv heTauMaiÙivRiNaiêTaE" )) 5 ))

ibhir bahudh g…taˆ
chandobhir vividhaiƒ pthak
brahma-s™tra-padai caiva
hetumadbhir vinicitaiƒ
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ibhiƒ — door de wijzen; bahudh — op veel manieren; g…tam — beschreven; chandobhiƒ — door vedische hymnen; vividhaiƒ — verschillende; pthak — op verschillende manieren; brahma-s™tra — van de
Vednta; padaiƒ — door de aforismen; ca — ook; eva — zeker; hetumadbhiƒ — met oorzaak en gevolg; vinicitaiƒ — bepaald.
Die kennis van het veld van activiteiten en de kenner van activiteiten is door verschillende wijzen in verschillende vedische
teksten beschreven. Ze wordt vooral in het Vednta-s™tra volmaakt
beargumenteerd in termen van oorzaak en gevolg.

Commentaar: De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, KŠa, is de hoogste autoriteit die deze kennis kan uitleggen. Maar vanzelfsprekend bewijzen erudiete geleerden en gevestigde gezaghebbende personen hun
stellingen altijd door naar voorgaande gezaghebbende personen te verwijzen. KŠa geeft uitleg over het meest controversiële punt van de dualiteit
en non-dualiteit van de ziel en de Superziel door naar een bepaald geschrift
te verwijzen, namelijk het Vednta-s™tra, dat als gezaghebbend wordt
aanvaard. Hij begint met de uitspraak: ‘Zo is het volgens de verschillende
wijzen.’
Wat betreft de wijzen, Vysadeva (de schrijver van het Vednta-s™tra)
is, naast KŠa Zelf, een grote wijze en in het Vednta-s™tra wordt een
perfecte uitleg gegeven over dualiteit. De vader van Vysadeva, Parara,
was ook een grote wijze en in zijn boek over religie schrijft hij: ahaˆ tvaˆ
ca tathnye... ‘Wij — jij, ik en de verschillende andere levende wezens
— zijn allemaal transcendentaal, hoewel we ons in materiële lichamen
bevinden. We zijn nu in de golven van de drie hoedanigheden van de
materiële natuur gevallen door ons verschillende karma. Sommigen bevinden zich op hogere niveaus en sommigen bevinden zich in een lagere
natuur. De hogere en lagere naturen bestaan door onwetendheid en worden gemanifesteerd in een oneindig aantal levende wezens. Maar de
Superziel, die onfeilbaar is, blijft onaangetast door de drie kwaliteiten
van de natuur en is transcendentaal.’ Op dezelfde manier wordt er in de
oorspronkelijke veda’s, vooral in de Ka˜ha Upaniad, een onderscheid
gemaakt tussen de ziel, de Superziel en het lichaam. Er zijn veel grote
wijzen die dit hebben uitgelegd en onder hen wordt Parara als de belangrijkste gezien.
Het woord ‘chandobhiƒ’ verwijst naar de verschillende vedische teksten. De Taittir…ya Upaniad, die deel uitmaakt van de Yajur-veda, beschrijft
bijvoorbeeld de materiële natuur, het levend wezen en de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods.
Eerder is gezegd dat ketra het veld van activiteiten is en dat er twee
soorten van ketra-jña zijn, namelijk het individuele levend wezen en
het allerhoogste levend wezen. Zo stelt de Taittir…ya Upaniad (2.5.1):
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brahma pucchaˆ prati˜h. Er bestaat een manifestatie van de energie
van de Allerhoogste Heer die bekendstaat als anna-maya of het afhankelijk zijn van voedsel voor het bestaan. Dit is een materieel besef van
de Allerhoogste. Na het besef van de Allerhoogste Absolute Waarheid in
voedsel, kan iemand in prŠa-maya een besef krijgen van de Absolute
Waarheid in de levenskenmerken van levenssoorten. In jñna-maya reikt
het besef verder dan de levenskenmerken tot het punt van denken, voelen en willen. Daarna komt Brahman-realisatie, die vijñna-maya wordt
genoemd en waarin de geest van het levend wezen en zijn levenskenmerken onderscheiden zijn van het levend wezen zelf. Het volgende en
hoogste stadium is nanda-maya, het besef van de algelukzalige natuur.
Op die manier zijn er vijf stadia van Brahman-realisatie die brahma
puccham worden genoemd. Van deze vijf hebben de eerste drie — annamaya, prŠa-maya en jñna-maya — betrekking op de velden van activiteit van de levende wezens. De Heer is ontstegen aan al deze velden
van activiteiten en wordt nanda-maya genoemd. Het Vednta-s™tra
beschrijft de Allerhoogste ook met de uitspraak nanda mayo ’bhyst:
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is van nature vol vreugde. Om van
Zijn transcendentale gelukzaligheid te genieten expandeert Hij Zich als
vijñna-maya, jñna-maya, prŠa-maya en anna-maya.
In het veld van activiteiten wordt het levend wezen als de genieter
beschouwd, maar het verschilt van de nanda-maya. Dat betekent dat
het levend wezen volmaakt wordt als het besluit te genieten door zich te
verbinden met de nanda-maya. Dit is het werkelijke beeld van de Allerhoogste Heer als de allerhoogste kenner van het veld, het levend wezen als
de ondergeschikte kenner en het wezen van het veld van activiteiten. Deze
waarheid moet men in het Vednta-s™tra of het Brahma-s™tra zoeken.
In dit vers wordt gezegd dat de aforismen van het Brahma-s™tra uiteengezet zijn volgens oorzaak en gevolg. Enkele van de s™tra’s of aforismen zijn bijvoorbeeld na viyad aruteƒ (2.3.1), ntm ruteƒ (2.3.16) en
part tu tac-chruteƒ (2.3.39). Het eerste aforisme heeft betrekking op het
veld van activiteiten, het tweede op het levend wezen en het derde op de
Allerhoogste Heer, het summum bonum van alle manifestaties van de
verschillende entiteiten.

tekst 6 – 7
Maha>aUTaaNYahªarae buiÖrVYa¢-Maev c )
wiNd]Yaai<a dXaEk&- c PaÄ ceiNd]YaGaaecra" )) 6 ))
wC^a Üez" Sau%& du"%& Sax(gaaTaêeTaNaa Da*iTa" )
WTaT+ae}a& SaMaaSaeNa Saivk-arMaudaôTaMa( )) 7 ))
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mah-bh™tny aha‰kro
buddhir avyaktam eva ca
indriyŠi daaikaˆ ca
pañca cendriya-gocarƒ
icch dveaƒ sukhaˆ duƒkhaˆ
sa‰ghta cetan dhtiƒ
etat ketraˆ samsena
sa-vikram udhtam
mah-bh™tni — de grote elementen; aha‰kraƒ — vals ego; buddhiƒ
— intelligentie; avyaktam — het ongemanifesteerde; eva — zeker; ca
— ook; indriyŠi — de zintuigen; daa-ekam — elf; ca — ook; pañca —
vijf; ca — en; indriya-go-carƒ — de zinsobjecten; icch — begeerte;
dveaƒ — haat; sukham — geluk; duƒkham — ellende; sa‰ghtaƒ — het
samenstel [het lichaam]; cetan — levensverschijnselen; dhtiƒ — overtuiging; etat — dit alles; ketram — het veld van activiteiten; samsena —
in het kort; sa-vikram — met wisselwerkingen; udhtam — uitgelegd.
De vijf grofstoffelijke elementen; het vals ego; de intelligentie; het
ongemanifesteerde; de tien zintuigen en de geest; de vijf zinsobjecten; begeerte; haat; geluk; ellende; het samenstel [het lichaam]; de
levensverschijnselen en overtuigingen — samengevat wordt dit
alles beschouwd als het veld van activiteiten en de wisselwerkingen ervan.

Commentaar: Uit alle gezaghebbende uitspraken van de grote wijzen,
de vedische hymnen en de aforismen van het Vednta-s™tra kunnen de
componenten van de wereld als volgt worden beschreven. Allereerst zijn
er aarde, water, vuur, lucht en ether. Dit zijn de grofstoffelijke elementen
(mah-bh™ta). Vervolgens zijn er vals ego, intelligentie en de ongemanifesteerde toestand van de drie hoedanigheden van de natuur. Vervolgens
zijn er de vijf kennisvergarende zintuigen: de ogen, oren, neus, tong en
huid. Dan vijf uitvoerende zintuigen: de stem, benen, handen, anus en
geslachtsdelen. Dan is er de geest, die hoger staat dan de zintuigen; deze
geest is inwendig en kan daarom het inwendige zintuig worden genoemd.
Inclusief de geest zijn er dus in totaal elf zintuigen. Vervolgens zijn er vijf
zinsobjecten: reuk, smaak, vorm, gevoel en geluid. Het samenstel van deze
vierentwintig elementen wordt het veld van activiteit genoemd. Wanneer
iemand deze vierentwintig onderwerpen analytisch bestudeert, kan hij tot
een goed begrip van het veld van activiteit komen. Vervolgens zijn er verlangen, haat, geluk en ellende, die allemaal wisselwerkingen of producten
zijn van de vijf grofstoffelijke elementen in het grofstoffelijke lichaam en
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die deze vertegenwoordigen. De levenskenmerken, vertegenwoordigd
door het bewustzijn, en de overtuigingen zijn de manifestaties van het fijnstoffelijk lichaam, dat uit geest, ego en intelligentie bestaat. Deze fijnstoffelijke elementen maken deel uit van het veld van activiteiten.
De vijf grofstoffelijke elementen zijn een grove vertegenwoordiging
van het vals ego, dat op haar beurt de oorspronkelijke toestand van
het vals ego vertegenwoordigt, dat technisch gesproken tmasa-buddhi
wordt genoemd, ‘de materialistische opvatting’, oftewel intelligentie in onwetendheid. Deze laatste vertegenwoordigt daarop de ongemanifesteerde
toestand van de drie hoedanigheden van de materiële natuur. De ongemanifesteerde hoedanigheden van de materiële natuur worden pradhna
genoemd.
Wie de vierentwintig elementen en hun onderlinge wisselwerkingen
tot in de details wil begrijpen, moet de filosofie uitgebreider bestuderen.
In de Bhagavad-g…t wordt alleen een samenvatting gegeven.
Het lichaam is de vertegenwoordiging van al deze factoren en gaat
door zes verschillende veranderingen: het wordt geboren, het groeit, het
houdt zich in stand, het produceert bijproducten, vervolgens begint het
te vervallen en in het laatste stadium verdwijnt het. Het veld is daarom
een vergankelijk, materieel ding. Maar de ketra-jña, de kenner en de
eigenaar van het veld, verschilt ervan.

tekst 8 – 12
AMaaiNaTvMadiM>aTvMaih&Saa +aaiNTaraJaRvMa( )
AacaYaaeRPaaSaNa& XaaEc& SQaEYaRMaaTMaiviNaGa]h" )) 8 ))
wiNd]YaaQaeRzu vEraGYaMaNahªar Wv c )
JaNMaMa*TYauJaraVYaaiDadu"%daezaNaudXaRNaMa( )) 9 ))
ASai¢-rNai>aZv®" Pau}adarGa*haidzu )
iNaTYa& c SaMaictaTviMaíaiNaíaePaPaitazu )) 10 ))
MaiYa caNaNYaYaaeGaeNa >ai¢-rVYai>acair<aq )
iviv¢-deXaSaeivTvMariTaJaRNaSa&Said )) 11 ))
ADYaaTMajaNaiNaTYaTv& TatvjaNaaQaRdXaRNaMa( )
WTaJjaNaiMaiTa Pa[ae¢-MajaNa& YadTaae_NYaQaa )) 12 ))

amnitvam adambhitvam
ahiˆs kntir rjavam
cryopsanaˆ aucaˆ
sthairyam tma-vinigrahaƒ
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indriyrtheu vairgyam
anaha‰kra eva ca
janma-mtyu-jar-vydhiduƒkha-donudaranam
asaktir anabhiva‰gaƒ
putra-dra-ghdiu
nityaˆ ca sama-cittatvam
i˜ni˜opapattiu
mayi cnanya-yogena
bhaktir avyabhicriŠ…
vivikta-dea-sevitvam
aratir jana-saˆsadi
adhytma-jñna-nityatvaˆ
tattva-jñnrtha-daranam
etaj jñnam iti proktam
ajñnaˆ yad ato ’nyath
amnitvam — nederigheid; adambhitvam — bescheidenheid; ahiˆs
— geweldloosheid; kntiƒ — verdraagzaamheid; rjavam — eenvoud;
crya-upsanam — een bonafide spiritueel leraar benaderen; aucam
— reinheid; sthairyam — standvastigheid; tma-vinigrahaƒ — zelfbeheersing; indriya-artheu — wat betreft de zintuigen; vairgyam — onthechting; anaha‰kraƒ — zonder vals egoïsme zijn; eva — zeker; ca —
en; janma — van geboorte; mtyu — dood; jar — ouderdom; vydhi
— en ziekte; duƒkha — van de ellende; doa — de onvolkomenheid;
anudaranam — waarneming; asaktiƒ — zonder gehechtheid zijn; anabhiva‰gaƒ — zonder omgang te hebben; putra — voor zoon; dra —
vrouw; gha-diu — huis enz.; nityam — voortdurend; ca — en; samacittatvam — evenwichtigheid van geest; i˜a — het wenselijke; ani˜a —
het onwenselijke; upapattiu — omstandigheden; mayi — voor Mij; ca
— en; ananya-yogena — door onvermengde devotionele dienst; bhaktiƒ
— devotie; avyabhicriŠ… — zonder onderbreking; vivikta — naar afgezonderde; dea — plaatsen; sevitvam — strevend; aratiƒ — zonder gehechtheid zijn; jana-saˆsadi — aan de mensenmassa; adhytma — met
betrekking tot het zelf; jñna — van kennis; nityatvam — standvastigheid; tattva-jñna — van kennis over de waarheid; artha — van het doel;
daranam — filosofie; etat — dit alles; jñnam  — kennis; iti — zo; proktam — genoemd; ajñnam — onwetendheid; yat — dat wat; ataƒ — dan
dit; anyath — andere.

646 / Bhagavad-gŸTĀ zoals ze is
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Nederigheid; bescheidenheid; geweldloosheid; verdraagzaamheid;
eenvoud; het benaderen van een bonafide spiritueel leraar; reinheid; standvastigheid; zelfbeheersing; onthechting van objecten
van zinsbevrediging; afwezigheid van vals ego; het inzicht dat geboorte, dood, ouderdom en ziekte bronnen van ellende zijn; onthechting; vrijheid van verstrikking met kinderen, vrouw, huis en
de rest; gelijkmoedigheid zowel tijdens aangename als onaangename gebeurtenissen; voortdurende en onvermengde devotie voor
Mij; ernaar streven om in een afgezonderde plaats te wonen;
terughoudendheid ten opzichte van gewone mensen; het aanvaarden van het belang van zelfrealisatie, en filosofisch zoeken naar de
Absolute Waarheid — dit alles noem Ik kennis en alles daarbuiten
is onwetendheid.

Commentaar: Dit kennissysteem wordt door minder intelligente personen verkeerd begrepen als de interactie van het veld van activiteit. Maar
in werkelijkheid is dit het ware kennissysteem. Wie dit systeem aanvaardt,
kan dichter bij de Absolute Waarheid komen. Dit is niet de interactie van
de hiervoor beschreven vierentwintig elementen. Dit is werkelijk het middel om uit de verstrikking van die elementen te komen. De belichaamde
ziel zit vast in het lichaam, dat een omhulsel is, gemaakt van vierentwintig
elementen. Het kennissysteem dat hier beschreven wordt, is een middel
om daar uit te komen.
Van alle onderdelen van het kennissysteem wordt het belangrijkste
in de eerste regel van het elfde vers beschreven: mayi cnanya-yogena
bhaktir avyabhicriŠ… — het kennissysteem eindigt in onvermengde
devotionele dienst aan de Heer. Als iemand dus niet tot transcendentale
dienst aan de Heer komt, of niet in staat is daartoe te komen, dan hebben
de andere negentien onderdelen weinig waarde. Maar wanneer iemand
zich in volledig KŠa-bewustzijn op devotionele dienst toelegt, dan ontwikkelen de overige negentien onderdelen zich vanzelf in hem. Zo wordt
in het ®r…mad-Bhgavatam (5.18.12) gezegd: yasysti bhaktir bhagavaty
akiñcan sarvair guŠais tatra samsate surƒ. Alle goede eigenschappen die voortkomen uit kennis, ontwikkelen zich in iemand die tot het
niveau van devotionele dienst is gekomen.
Het principe van het aanvaarden van een spiritueel leraar, waarover
in het achtste vers gesproken wordt, is essentieel. Zelfs voor iemand die
zich toelegt op devotionele dienst, is het heel belangrijk. Het transcendentale leven begint wanneer men een bonafide spiritueel leraar aanvaardt.
De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, ®r… KŠa, verklaart hier duidelijk
dat dit kennissysteem het werkelijke pad is. Alle speculatie die daaraan
voorbijgaat is onzin.
De verschillende onderdelen van de kennis die hier uiteengezet is,
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kunnen als volgt worden geanalyseerd. Nederigheid betekent dat men
niet moet verlangen naar de voldoening die voortkomt uit verering door
anderen. De materialistische levensopvatting doet ons ernaar hunkeren
door anderen geëerd te worden, maar vanuit het gezichtspunt van iemand
met perfecte kennis — iemand die weet dat hij dit lichaam niet is — is
alles met betrekking tot het lichaam, of het nu eer is of schande, waardeloos. Men moet niet naar dit materiële bedrog verlangen. Mensen willen
heel graag beroemd zijn op grond van hun religie en als gevolg daarvan
zien we soms dat iemand zich aansluit bij een groep die eigenlijk geen
religieuze principes volgt, zonder de principes van religie te begrijpen en
dat hij zich vervolgens wil laten gelden als een religieus leider. Om te
zien in hoeverre men werkelijk vooruitgang maakt in de spirituele wetenschap, heeft men iets nodig waaraan men die vooruitgang kan toetsen. Men
kan zich hierover een oordeel vormen aan de hand van deze onderdelen.
Geweldloosheid wordt meestal gezien als het niet doden of vernietigen van het lichaam, maar eigenlijk betekent geweldloosheid dat men
anderen geen leed berokkent. In het algemeen zitten mensen door onwetendheid gevangen in de materialistische levensopvatting en ondergaan ze
voortdurend materieel leed. Wanneer iemand de mensen niet tot spirituele
kennis verheft, begaat hij dus geweld. Men moet zijn best doen om echte
kennis aan de mensen te verspreiden, zodat ze verlicht kunnen worden
en deze materiële verstrikking kunnen verlaten. Dat is geweldloosheid.
Verdraagzaamheid betekent dat iemand geoefend moet zijn in het
verdragen van beledigingen en hoon van anderen. Wanneer iemand bezig
is vooruitgang te maken in spirituele kennis, zullen er zoveel beledigingen
zijn en zal er zo veel hoon van anderen komen. Dit is te verwachten, want
zo zit de materiële natuur nu eenmaal in elkaar. Zelfs Prahlda, een jongen
die al op zijn vijfde bezig was met het cultiveren van spirituele kennis,
verkeerde in gevaar omdat zijn vader vijandig stond tegenover zijn devotie. De vader van Prahlda probeerde hem op alle mogelijke manieren te
doden, maar Prahlda tolereerde het gedrag van zijn vader. Er mogen dan
veel belemmeringen zijn om vooruitgang te maken in spirituele kennis,
maar we moeten verdraagzaam zijn en vastberaden met onze ontwikkeling doorgaan.
Eenvoud betekent dat iemand zonder sluwe diplomatie zo eerlijk en
open moet zijn, dat hij zelfs aan een vijand de waarheid kan onthullen.
Wat het benaderen van een spiritueel leraar betreft, dat is essentieel,
want zonder de instructies van een bonafide spiritueel leraar kan niemand
vooruitgang maken in de spirituele wetenschap. Men moet de spiritueel
leraar in alle nederigheid benaderen en hem allerlei diensten verlenen,
zodat hij tevreden zal zijn en de discipel zijn zegeningen zal geven. Omdat de bonafide spiritueel leraar een vertegenwoordiger van KŠa is, zal
de discipel door de zegeningen van de spiritueel leraar onmiddellijk vor-
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deringen maken, zelfs zonder dat deze alle regels en bepalingen volgt.
Of met andere woorden, iemand die de spiritueel leraar zonder terughoudendheid heeft gediend, zal de regulerende principes gemakkelijker
kunnen volgen.
Reinheid is essentieel om vooruitgang te maken in het spirituele
leven. Er zijn twee soorten reinheid: externe en interne. Externe reinheid
betekent een bad nemen, maar voor interne reinheid moet men altijd aan
KŠa denken en Hare KŠa, Hare KŠa, KŠa KŠa, Hare Hare/ Hare
Rma, Hare Rma, Rma Rma, Hare Hare chanten. Deze methode reinigt
de geest van het opgehoopte stof van vroeger karma.
Standvastigheid betekent dat iemand zeer vastberaden moet zijn om
vooruitgang te maken in het spirituele leven. Zonder deze vastberadenheid kan niemand tastbare vooruitgang maken.
Zelfbeheersing betekent dat men niets moet aanvaarden wat schadelijk is voor spirituele vooruitgang. Men moet hier een gewoonte van maken
en alles wat tegen het pad van spirituele vooruitgang ingaat, verwerpen.
Dat is ware onthechting.
De zintuigen zijn zo sterk dat ze altijd naar zinsbevrediging verlangen. Men moet niet toegeven aan die onnodige verlangens. De zintuigen
moeten alleen bevredigd worden om het lichaam fit te houden, zodat men
zijn plicht kan vervullen om vooruitgang te maken in het spirituele leven.
Het belangrijkste en moeilijkst te bedwingen zintuig is de tong. Voor wie
er in slaagt de tong te beheersen, bestaat er alle mogelijkheid om ook
de andere zintuigen te beheersen. De functie van de tong is proeven en
geluid voortbrengen. Door systematische regulering moet de tong altijd
worden beziggehouden met het proeven van de overblijfselen van het
voedsel dat aan KŠa geofferd is en met het chanten van Hare KŠa.
Wat de ogen betreft, men moet ze niet toestaan iets anders te zien dan
de mooie gedaante van KŠa. Dat zal de ogen in bedwang houden. Op
dezelfde manier moeten de oren worden beziggehouden met horen over
KŠa en de neus met het ruiken van de bloemen die aan KŠa geofferd
zijn. Dat is het proces van devotionele dienst en het is hier duidelijk dat
de Bhagavad-g…t alleen een uiteenzetting geeft over de wetenschap van
devotionele dienst. Devotionele dienst is het belangrijkste en enige doel.
De Bhagavad-g…t heeft geen ander onderwerp dan devotionele dienst,
maar onintelligente commentatoren proberen de aandacht van de lezer af
te leiden naar andere onderwerpen.
Vals ego betekent dat men zich vereenzelvigt met het lichaam. Wanneer iemand inziet dat hij zijn lichaam niet is maar een ziel, komt hij tot
zijn werkelijke ego. Het ego bestaat. Vals ego wordt afgewezen, maar het
werkelijke ego niet. In de vedische literatuur staat: ahaˆ brahmsmi —
ik ben Brahman, ik ben spiritueel (Bhad-raŠyaka Upaniad 1.4.10). Dit
‘ik ben’, het besef van het zelf, bestaat ook in de bevrijde toestand van
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zelfrealisatie. Dit besef van ‘ik ben’ is ego, maar wanneer het besef van ‘ik
ben’ op het valse lichaam gericht wordt, wordt het vals ego. Wanneer het
besef van het zelf zich op de werkelijkheid richt, is het werkelijk ego. Er
bestaan filosofen die zeggen dat we ons ego moeten opgeven, maar we
kunnen ons ego niet opgeven, want ego betekent identiteit. We moeten
natuurlijk wel onze valse identificatie met het lichaam opgeven.
Men moet leren inzien dat het ondergaan van geboorte, dood, ouderdom en ziekte ellendig is. In verschillende vedische teksten zijn beschrijvingen te vinden over geboorte. In het ®r…mad-Bhgavatam wordt de
wereld van de ongeborene, het verblijf van het kind in de baarmoeder,
hoe het lijdt enz. levendig beschreven. Men moet ervan doordrongen zijn
dat geboorte iets ellendigs is. Omdat we vergeten zijn hoeveel ellende
we in de baarmoeder hebben geleden, zorgen we niet voor een oplossing voor de herhaling van geboorte en dood. Op dezelfde manier zijn
er op het moment van de dood allerlei soorten leed en ook deze worden
in de gezaghebbende heilige teksten vermeld. Dat is waarover gesproken
zou moeten worden. En wat ziekte en ouderdom betreft, iedereen zal daarvan zelf de nodige ervaring opdoen. Niemand wil ziek zijn en niemand
wil oud worden, maar deze dingen zijn onmogelijk te vermijden. Als we
geen pessimistische kijk op het materiële leven hebben en de ellende van
geboorte, dood, ouderdom en ziekte niet inzien, zal er geen stimulans zijn
om vooruitgang te maken in het spirituele leven.
Onthecht zijn van kinderen, vrouw en huis betekent niet dat men geen
gevoelens voor hen mag hebben. De genegenheid die we voor hen koesteren is natuurlijk, maar wanneer ze ongunstig zijn voor spirituele vooruitgang, zouden we niet gehecht aan ze moeten zijn. De beste metho-de om
het thuis plezierig te maken is KŠa-bewustzijn. Wanneer iemand volledig KŠa-bewust is, kan hij zijn huis heel gelukkig maken, omdat de
methode van het KŠa-bewustzijn heel gemakkelijk is. Men hoeft alleen
maar Hare KŠa, Hare KŠa, KŠa KŠa, Hare Hare/ Hare Rma, Hare
Rma, Rma Rma, Hare Hare te chanten, de overblijfselen van het voedsel dat aan KŠa geofferd is aan te nemen, met elkaar te spreken over
boeken als de Bhagavad-g…t en het ®r…mad-Bhgavatam en bezig te
zijn met het vereren van de Beeldgedaante. Door deze vier activiteiten zal
men gelukkig worden. Men moet de leden van het gezin op die manier
trainen. De gezinsleden kunnen ’s morgens en ’s avonds bij elkaar komen
en samen Hare KŠa, Hare KŠa, KŠa KŠa, Hare Hare/ Hare Rma,
Hare Rma, Rma Rma, Hare Hare chanten. Als iemand zijn gezinsleven
op die manier, door het volgen van deze vier principes, vorm kan ge-ven
om zo KŠa-bewustzijn te ontwikkelen, dan is het niet nodig het gezinsleven te verwisselen voor een onthecht leven. Maar als het niet bevorderlijk is, als het niet gunstig is voor spirituele ontwikkeling, dan moet het gezinsleven opgegeven worden. Men moet alles opgeven om KŠa-bewust
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te worden en KŠa te dienen, net zoals Arjuna deed. Arjuna wilde zijn familieleden sparen, maar toen hij eenmaal begrepen had dat deze familieleden zijn KŠa-bewustzijn in de weg stonden, aanvaardde hij de instructie van KŠa en ging hij het gevecht aan en doodde hij hen. Men moet onder alle omstandigheden onthecht zijn van het geluk en het verdriet van
het gezinsleven, omdat men in deze wereld nooit volledig gelukkig of volledig ongelukkig kan zijn.
Geluk en verdriet zijn factoren die samengaan met het materiële leven. Men moet verdraagzaam leren zijn. Dat wordt aangeraden in de
Bhagavad-g…t. Niemand kan ooit het komen en gaan van geluk en verdriet beperken en daarom moet men onthecht zijn van het geluk en het
verdriet van de materialistische manier van leven om onder beide omstandigheden vanzelf gelijkmoedig te zijn. Over het algemeen zijn we heel
gelukkig wanneer we iets krijgen wat gewenst is en zijn we verdrietig
wanneer we iets krijgen wat ongewenst is. Maar als we ons werkelijk op
een spiritueel niveau bevinden, dan zullen deze dingen ons onbewogen
laten. Om dat niveau te bereiken moeten we ononderbroken devotionele
dienst verrichten. Ononderbroken devotionele dienst aan KŠa betekent
dat men zich met de negen onderdelen van devotionele dienst bezighoudt:
chanten, horen, vereren, eerbetuigingen brengen enz. zoals in de laatste
tekst van het negende hoofdstuk beschreven is. Dat is de methode die we
moeten volgen.
Wanneer iemand zich eenmaal heeft aangepast aan een spirituele
manier van leven, zal hij vanzelfsprekend niet met materialistische mensen willen omgaan. Dat zou hem tegen de borst stuiten. Iemand kan zichzelf testen door te zien in hoeverre hij geneigd is om op een afgezonderde plaats te wonen, zonder ongewenst gezelschap. Een toegewijde heeft
natuurlijk geen enkele behoefte aan onnodig sporten of het bezoeken van
een bioscoop of andere sociale bezigheden, omdat hij inziet dat die activiteiten gewoon tijdverspilling zijn.
Er zijn veel wetenschappelijk onderzoekers en filosofen die een studie maken van seksualiteit of van een ander onderwerp, maar volgens de
Bhagavad-g…t hebben zulk wetenschappelijk onderzoek en zulke filosofische speculatie geen enkele waarde. Ze zijn min of meer onzinnig.
Volgens de Bhagavad-g…t moet men met behulp van filosofische analyse
wetenschappelijk onderzoek doen naar het wezen van de ziel. Men moet
onderzoek doen om tot een begrip van het zelf te komen. Dat wordt hier
aangeraden.
Over zelfrealisatie wordt hier duidelijk gezegd dat vooral bhakti-yoga
heel praktisch is. Zodra er sprake is van devotie moeten we bedenken dat
het over de relatie tussen de Superziel en de individuele ziel gaat. De individuele ziel en de Superziel kunnen niet één zijn, tenminste niet wanneer
we het vanuit het oogpunt van bhakti, de devotionele levensopvatting,
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bekijken. Deze dienst van de individuele ziel aan de Allerhoogste Ziel is,
zoals al eerder gezegd werd, eeuwig, nityam. Bhakti, devotionele dienst,
is dus eeuwig; van deze filosofie moet men vast overtuigd zijn.
In het ®r…mad-Bhgavatam (1.2.11) wordt uitgelegd: vadanti tat tattvavidas tattvaˆ yaj jñnam advayam — ‘Zij die de Absolute Waarheid werkelijk kennen, weten dat het Zelf begrepen kan worden in drie verschillende
aspecten: Brahman, Paramtm en Bhagavn.’ In de bewustwording van
de Absolute Waarheid is Bhagavn het hoogste aspect; daarom moet men
tot dat begripsniveau van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods komen
en devotionele dienst aan de Heer verrichten. Dat is de vervolmaking van
kennis.
Dit systeem, dat begint met het beoefenen van nederigheid en tot het
punt gaat van bewustwording van de Allerhoogste Waarheid, de Absolute
Persoonlijkheid Gods, is te vergelijken met een trap die op de begane
grond begint en omhoog gaat tot de hoogste verdieping. Op deze trap
bevinden zich zoveel mensen die de eerste verdieping hebben bereikt of
de tweede, de derde enz., maar zolang iemand de hoogste verdieping,
namelijk het begrijpen van KŠa, nog niet heeft bereikt, bevindt hij zich
op een lager niveau van kennis.
Wie zich met God wil meten en tegelijkertijd vooruitgang wil maken
in spirituele kennis, zal gefrustreerd raken. Er wordt duidelijk gezegd dat
het zonder nederigheid niet mogelijk is om tot begrip te komen. Denken dat men God is, is wel bijzonder arrogant. Hoewel het levend wezen
voortdurend wordt geteisterd door de strenge wetten van de materiële
natuur, blijft het uit onwetendheid toch denken: ‘Ik ben God.’ Kennis begint daarom met amnitva, nederigheid. Men moet nederig zijn en weten
dat men ondergeschikt is aan de Allerhoogste Heer. Door opstandigheid
tegenover de Allerhoogste Heer raakt men ondergeschikt aan de materiële natuur. Men moet deze waarheid kennen en ervan overtuigd zijn.

tekst 13
jeYa& YataTPa[v+YaaiMa YaJjaTvaMa*TaMaénuTae )
ANaaidMaTPar& b]ø Na SataàaSaduCYaTae )) 13 ))

jñeyaˆ yat tat pravakymi
yaj jñtvmtam anute
andi mat-paraˆ brahma
na sat tan nsad ucyate
jñeyam — het kenbare; yat — wat; tat — dat; pravakymi — Ik zal nu
uitleggen; yat — welke; jñtv — kennend; amtam — nectar; anute—
men proeft; andi — beginloos; mat-param — ondergeschikt aan Mij;
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brahma — het spirituele; na — evenmin; sat — oorzaak; tat — dat; na
— evenmin; asat — gevolg; ucyate — wordt genoemd.
Ik zal je nu het kenbare uitleggen en wanneer je dat eenmaal kent,
zul je het eeuwige ervaren. Brahman, dat spiritueel is, zonder begin en ondergeschikt aan Mij, is ontstegen aan de oorzaak en gevolg van de materiële wereld.

Commentaar: De Heer heeft uitleg gegeven over het veld van activiteiten
en de kenner van het veld. Hij heeft ook het systeem uitgelegd waardoor
de kenner van het veld van activiteiten kenbaar wordt. Nu begint Hij het
kenbare uit te leggen, beginnend met de ziel en dan de Superziel.
Door kennis over de kenner te bezitten, dus zowel over de ziel als
over de Superziel, kan men de nectar van het leven proeven. In het tweede hoofdstuk werd uitgelegd dat het levend wezen eeuwig is; dit wordt
ook hier bevestigd. De j…va is niet op een bepaalde datum geboren. Men
kan evenmin de geschiedenis van de verschijning van de j…vtm uit de
Allerhoogste Heer natrekken. Daarom is ze zonder begin. De vedische
literatuur bevestigt dit: na jyate mriyate v vipacit (Ka˜ha Upaniad
1.2.18). De kenner van het lichaam wordt nooit geboren, sterft nooit en is
vol kennis.
Over de Allerhoogste Heer in Zijn vorm als de Superziel zegt de vedische literatuur dat Hij pradhna-ketrajña-patir guŠeaƒ is (®vetvatara
Upaniad 6.16), de voornaamste kenner van het lichaam en de meester van
de drie hoedanigheden van de materiële natuur. In de smti wordt gezegd:
dsa-bh™to harer eva nnyasyaiva kadcana. De levende wezens staan
eeuwig in dienst van de Allerhoogste Heer. Heer Caitanya bevestigt dit
in Zijn filosofie. De beschrijving van Brahman waarvan in dit vers sprake
is, heeft daarom betrekking op de individuele ziel. Wanneer het woord
‘Brahman’ betrekking heeft op het levend wezen, dan betekent dit dat
het vijñna-brahma is en dat het onderscheiden is van nanda-brahma.
šnanda-brahma is het Allerhoogste Brahman, de Persoonlijkheid Gods.

tekst 14
SavRTa" Paai<aPaad& TaTSavRTaae_i+aiXaraeMau%Ma( )
SavRTa" é[uiTaMaçaeke- SavRMaav*TYa iTaïiTa )) 14 ))

sarvataƒ pŠi-pdaˆ tat
sarvato ’ki-iro-mukham
sarvataƒ rutimal loke
sarvam vtya ti˜hati
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sarvataƒ — overal; pŠi — handen; pdam — benen; tat — dat; sarvataƒ — overal; aki — ogen; iraƒ — hoofden; mukham — gezichten;
sarvataƒ — overal; ruti-mat — oren hebbend; loke — in de wereld; sarvam — alles; vtya — omvatten; ti˜hati — bestaat.
Overal heeft Hij handen en benen; Zijn ogen, hoofden en gezichten
bevinden zich overal en overal heeft Hij oren. Zo is de Superziel
alomtegenwoordig.

Commentaar: Zoals de zon haar ontelbare stralen verspreidt, zo bestaat
de Superziel of de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Hij bestaat in Zijn
alomtegenwoordige vorm en vanaf de eerste grote leraar Brahm tot de
kleine mieren bevinden alle individuele levende wezens zich in Hem.
Er zijn oneindig veel hoofden, benen, handen en ogen en ook oneindig veel levende wezens. Ze bestaan allemaal in en zijn afhankelijk van
de Superziel; daarom is de Superziel alomtegenwoordig. Maar de individuele ziel kan niet van zichzelf volhouden dat ze overal handen, benen
en ogen heeft. Dat is onmogelijk. Wanneer ze denkt dat ze er zich door
onwetendheid niet meer van bewust is dat haar handen en benen overal
verspreid zijn en dat ze tot dat niveau zal komen wanneer ze de juiste
kennis krijgt, dan zijn haar gedachten tegenstrijdig; dit betekent namelijk
dat de individuele ziel niet de allerhoogste is, omdat ze geconditioneerd
is geraakt door de materiële natuur. De Allerhoogste is verschillend van
de individuele ziel.
De Allerhoogste Heer kan Zijn hand zonder beperking uitstrekken;
de individuele ziel kan dat niet. In de Bhagavad-g…t zegt de Heer dat
als iemand Hem een bloem, een vrucht of een beetje water offert, Hij het
zal aanvaarden. Als de Heer Zich op grote afstand bevindt, hoe kan Hij
dan dingen aanvaarden? Dit is de almacht van de Heer: ook al bevindt Hij
Zich in Zijn eigen woning ver, ver weg van de aarde, toch kan Hij Zijn
hand uitstrekken en aanvaarden wat iemand Hem aanbiedt. Dat is Zijn
vermogen.
In de Brahma-saˆhit (5.37) staat: goloka eva nivasaty akhiltmabh™taƒ — hoewel Hij altijd opgaat in Zijn eigen activiteiten van vermaak
op Zijn transcendentale planeet, is Hij alomtegenwoordig. De individuele
ziel kan niet volhouden dat ze alomtegenwoordig is. Dit vers beschrijft
dan ook de Allerhoogste Ziel, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, en
niet de individuele ziel.

tekst 15
SaveRiNd]YaGau<aa>aaSa& SaveRiNd]YaivviJaRTaMa( )
ASa¢&- SavR>a*ÀEv iNaGauR<a& Gau<a>aae¢*- c )) 15 ))
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sarvendriya-guŠbhsaˆ
sarvendriya-vivarjitam
asaktaˆ sarva-bhc caiva
nirguŠaˆ guŠa-bhokt ca
sarva — van alle; indriya — zintuigen; guŠa — van de hoedanigheden;
bhsam — de oorsprong; sarva — alle; indriya — zintuigen; vivarjitam  — verstoken van; asaktam — zonder gehechtheid; sarva-bht — die
iedereen instandhoudt; ca — ook; eva — zeker; nirguŠam — zonder
materiële hoedanigheden; guŠa-bhokt — de meester van de guŠa’s; ca
— ook.
De Superziel is de oorsprong van alle zintuigen, maar toch heeft
Hij Zelf geen zintuigen. Hij is onthecht, ook al is Hij de instandhouder van alle levende wezens. Hij is ontstegen aan de drie hoedanigheden van de materiële natuur, maar tegelijkertijd is Hij de
meester van alle hoedanigheden van de materiële natuur.

Commentaar: Hoewel de Allerhoogste Heer de oorsprong van alle zintuigen van de levende wezens is, heeft Hij zelf geen materiële zintuigen
zoals zij. Eigenlijk hebben de individuele zielen spirituele zintuigen, maar
in het geconditioneerde leven zijn deze bedekt met materiële elementen
en daarom worden de zintuiglijke activiteiten uitgevoerd via materie. De
zintuigen van de Allerhoogste Heer zijn niet op die manier bedekt. Zijn
zintuigen zijn spiritueel en worden daarom nirguŠa genoemd. GuŠa verwijst naar de materiële hoedanigheden, maar Zijn zintuigen worden niet
door materie bedekt. Zijn zintuigen zijn niet als de onze. Hoewel Hij de
oorsprong van al onze zintuiglijke activiteiten is, heeft Hij Zijn eigen spirituele zintuigen, die niet besmet zijn door de materiële hoedanigheden.
Dit wordt in de ®vetvatara Upaniad (3.19) mooi uitgelegd in het vers
apŠi-pdo javano grah…t. De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods heeft
geen handen die besmet zijn door materie, maar Hij heeft handen en aanvaardt ieder offer dat Hem gebracht wordt. Dat is het verschil tussen de
geconditioneerde ziel en de Superziel. Hij heeft geen materiële ogen,
maar Hij heeft ogen — hoe kan Hij anders zien? Hij ziet alles: heden, verleden en toekomst. Hij leeft in het hart van het levend wezen en Hij weet
wat we in het verleden gedaan hebben, wat we nu doen en wat ons in de
toekomst te wachten staat. Dit wordt in de Bhagavad-g…t bevestigd: Hij
weet alles, maar niemand kent Hem.
Er wordt gezegd dat de Allerhoogste Heer geen benen heeft als de
onze, maar Hij kan door heel de ruimte reizen, omdat Hij spirituele benen heeft. Met andere woorden, de Heer is niet onpersoonlijk; Hij heeft
ogen, benen, handen en al het andere, en omdat wij integrerende deel-
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tjes van de Allerhoogste Heer zijn, hebben wij deze dingen ook. Maar
Zijn handen, benen, ogen en zintuigen zijn niet besmet door de materiële natuur.
De Bhagavad-g…t bevestigt ook dat als de Heer verschijnt, Hij verschijnt zoals Hij is door Zijn interne vermogen. Hij is niet besmet door
de materiële energie, want Hij is de Heer van de materiële energie. In de
vedische literatuur vinden we dat Zijn hele lichaam spiritueel is. Hij heeft
Zijn eeuwige gedaante, die sac-cid-nanda-vigraha wordt genoemd. Hij
is vervuld van alle volheden. Hij is de eigenaar van alle rijkdom en de
eigenaar van alle energie. Hij is de intelligentste en bezit volledige kennis.
Dit zijn enkele van de kenmerken van de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods. Hij is de instandhouder van alle levende wezens en de getuige van
alle activiteiten. Wat we uit de vedische literatuur kunnen opmaken, is
dat de Allerhoogste Heer altijd transcendentaal is. Ook al zien we Zijn
hoofd, gezicht, handen of benen niet, toch heeft Hij ze, en als we naar het
transcendentale niveau verheven worden, kunnen we de gedaante van de
Heer zien. Omdat onze zintuigen door de materiële energie besmet zijn,
kunnen we Zijn gedaante niet zien. Daarom kunnen de impersonalisten,
die nog door de materiële energie beïnvloed worden, de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods niet begrijpen.

tekst 16
bihrNTaê >aUTaaNaaMacr& crMaev c )
SaU+MaTvatadivjeYa& dUrSQa& caiNTake- c TaTa( )) 16 ))

bahir anta ca bh™tnm
acaraˆ caram eva ca
s™kmatvt tad avijñeyaˆ
d™ra-sthaˆ cntike ca tat
bahiƒ — buiten; antaƒ — binnen; ca — ook; bh™tnm — van alle
levende wezens; acaram — niet bewegend; caram — bewegend; eva
— ook; ca — en; s™kmatvt — omdat Hij subtiel is; tat — dat; avijñeyam — onkenbaar; d™ra-stham — ver weg; ca — en; antike — dichtbij;
ca — ook; tat — deze.
De Allerhoogste Waarheid bestaat binnen en buiten alle levende
wezens, zowel de bewegende als de niet-bewegende. Omdat Hij
subtiel is, kan Hij niet worden gekend of worden waargenomen
door de materiële zintuigen. En hoewel Hij ver, ver weg is, is Hij
ook dicht bij iedereen.
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Commentaar: Uit de vedische literatuur begrijpen we dat NryaŠa, de
Allerhoogste Persoon, zowel buiten als binnen ieder levend wezen aanwezig is. Hij is aanwezig in zowel de spirituele als de materiële wereld.
Hoewel Hij ver, ver weg is, is Hij toch dicht bij ons. Dit zijn uitspraken uit
de vedische literatuur. šs…no d™raˆ vrajati ayno yti sarvataƒ (Ka˜ha
Upaniad 1.2.21). Hij is altijd transcendentaal gelukzalig, genietend van
Zijn complete volheid, maar met onze materiële zintuigen en geest kunnen we niet begrijpen hoe Hij dat doet. Dat is wat in de vedische literatuur
gezegd wordt. Maar wie zijn geest en zintuigen gezuiverd heeft door in
devotionele dienst KŠa-bewustzijn te beoefenen, kan Hem voortdurend
zien. In de Brahma-saˆhit wordt bevestigd dat de toegewijde die liefde
heeft ontwikkeld voor de Allerhoogste God, Hem altijd, zonder onderbreking, kan zien. En in de Bhagavad-g…t (11.54) wordt verklaard dat Hij
alleen gezien en begrepen kan worden door devotionele dienst. Bhakty
tv ananyay akyaƒ.

tekst 17
Aiv>a¢&- c >aUTaezu iv>a¢-iMav c iSQaTaMa( )
>aUTa>aTa*R c TaJjeYa& Ga]iSaZ<au Pa[>aivZ<au c )) 17 ))

avibhaktaˆ ca bh™teu
vibhaktam iva ca sthitam
bh™ta-bhart ca taj jñeyaˆ
grasiŠu prabhaviŠu ca
avibhaktam — onverdeeld; ca — ook; bh™teu — in alle levende wezens; vibhaktam — verdeeld; iva — alsof; ca — en; sthitam — gevestigd;
bh™ta-bhart — die alle levende wezens instandhoudt; ca — en; tat
— dat; jñeyam — kan begrepen worden; grasiŠu — verslindende; prabhaviŠu — ontwikkelende; ca — ook.
Hoewel de Superziel verdeeld lijkt te zijn over alle levende wezens,
is Hij nooit verdeeld. Hij blijft één en dezelfde. Hoewel Hij de
instandhouder van alle levende wezens is, verslindt Hij ze en doet
ze ook allemaal ontstaan.

Commentaar: De Heer is in ieders hart aanwezig als de Superziel. Betekent dit dat Hij daardoor verdeeld is? Nee. In feite is Hij één. Om dit te
kunnen begrijpen, wordt het voorbeeld van de zon gegeven: wanneer
de zon op haar hoogste punt staat, bevindt ze zich op één plaats. Maar
als iemand vijfduizend kilometer in alle richtingen gaat en vraagt ‘Waar is
de zon?’, dan zal iedereen hem zeggen dat die boven zijn hoofd brandt.

13.18

Natuur, genieter  en   bewustzijn

/ 657

De vedische literatuur geeft dit voorbeeld om te laten zien dat hoewel
de Heer onverdeeld is, het alleen lijkt alsof Hij op een verdeelde manier
aanwezig is. De vedische literatuur stelt ook dat er één ViŠu is die door
Zijn almacht overal aanwezig is, net zoals de zon aan zoveel personen op
zoveel plaatsen tegelijk verschijnt.
Hoewel de Heer de instandhouder van ieder levend wezen is, verslindt Hij op het moment van de vernietiging alles. Dit werd in het elfde
hoofdstuk verklaard toen de Heer zei dat Hij gekomen was om alle strijders
die op het slagveld van Kuruketra waren samengekomen, te verslinden.
Hij zei ook dat Hij in de vorm van de tijd alles verslindt. Hij is de vernietiger,
de doder van alles en iedereen. Op het moment van de schepping laat Hij
iedereen vanuit zijn oorspronkelijke toestand tot ontwikkeling komen en
op het moment van de vernietiging verslindt Hij hen. De vedische hymnen
bevestigen dat Hij de oorsprong van alle levende wezens is en de basis van
alles. Na de schepping rust alles op Zijn almacht en na de vernietiging
keert alles weer in Hem terug en komt daar tot rust. Dit zijn de verklaringen van de vedische hymnen. Yato v imni bh™tni jyante yena jtni
j…vanti yat prayanty abhisaˆ-vianti tad brahma tad vijijñsasva (Taittir…ya Upaniad 3.1).

tekst 18
JYaaeiTazaMaiPa TaJJYaaeiTaSTaMaSa" ParMauCYaTae )
jaNa& jeYa& jaNaGaMYa& ôid SavRSYa iviïTaMa( )) 18 ))

jyotim api taj jyotis
tamasaƒ param ucyate
jñnaˆ jñeyaˆ jñna-gamyaˆ
hdi sarvasya vi˜hitam
jyotim — in alle lichtgevende voorwerpen; api — en; tat — dat; jyotiƒ
— de bron van licht; tamasaƒ — de duisternis; param — ontstegen aan;
ucyate — wordt gezegd; jñnam — kennis; jñeyam — moet begrepen
worden; jñna-gamyam — die door kennis benaderd moet worden; hdi
— in het hart; sarvasya — van iedereen; vi˜hitam — gevestigd.
Hij is de bron van licht in alle lichtgevende voorwerpen. Hij is
ontstegen aan de duisternis van de materie en is onzichtbaar. Hij
is kennis, het kenbare en het doel van kennis. Hij bevindt Zich in
het hart van iedereen.

Commentaar: De Superziel, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, is de
bron van licht in alle lichtgevende objecten, zoals de zon, maan en sterren.
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In de vedische literatuur zien we dat er in het spirituele koninkrijk geen
behoefte is aan een zon of een maan, omdat de gloed van de Allerhoogste
Heer daar aanwezig is. In de materiële wereld is die brahmajyoti, de
spirituele gloed van de Heer, bedekt door het mahat-tattva, de materiële
elementen; voor licht in de materiële wereld hebben we daarom hulp
nodig van de zon, de maan, elektriciteit enz. Maar in de spirituele wereld
is er geen behoefte aan zulke dingen. In de vedische literatuur wordt
duidelijk gezegd dat alles er door Zijn lichtgloed verlicht wordt. Het is
daarom duidelijk dat Hij Zich niet in de materiële wereld bevindt. Hij
bevindt Zich in de spirituele wereld, ver, ver weg in de spirituele hemel.
Dat wordt in de vedische literatuur bevestigd. šditya-varŠaˆ tamasaƒ
parastt (®vetvatara Upaniad 3.8). Hij is te vergelijken met de zon, die
eeuwig licht geeft, maar Hij is ver, ver verheven boven de duisternis van
de materiële wereld.
Zijn kennis is transcendentaal. De vedische literatuur verklaart dat
Brahman geconcentreerde transcendentale kennis is. Wie ernaar verlangt
naar die spirituele wereld overgebracht te worden, krijgt kennis van de
Allerhoogste Heer, die in ieders hart aanwezig is. Er bestaat een vedische
mantra (®vetvatara Upaniad 6.18) waarin staat: taˆ ha devam tmabuddhi-prakaˆ mumukur vai araŠam ahaˆ prapadye. Als men
werkelijk bevrijding wil, moet men zich overgeven aan de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods. Over het doel van de hoogste kennis zegt de vedische literatuur: tam eva viditvti mtyum eti — ‘Alleen door Hem te
kennen kan iemand de grens van geboorte en dood overschrijden.’ (®vetvatara Upaniad 3.8)
De Heer is in ieders hart aanwezig als de allerhoogste bestuurder. De
Allerhoogste heeft overal benen en handen, wat niet gezegd kan worden
van de individuele ziel. We moeten daarom erkennen dat er twee kenners
van het veld van activiteit zijn, namelijk de individuele ziel en de Superziel. Onze handen en benen bevinden zich op één plaats, maar de handen
en benen van KŠa bevinden zich overal. In de ®vetvatara Upaniad
(3.17) staat: sarvasya prabhum …naˆ sarvasya araŠaˆ bhat, wat betekent dat de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, de Superziel, de prabhu
of meester van alle levende wezens is en dat Hij daarom hun uiteindelijke
toevlucht is. Het kan dus niet ontkend worden dat de Superziel en de
individuele ziel altijd van elkaar verschillen.

tekst 19
wiTa +ae}a& TaQaa jaNa& jeYa& cae¢&- SaMaaSaTa" )
MaÙ¢- WTaiÜjaYa MaÙavaYaaePaPaÛTae )) 19 ))
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iti ketraˆ tath jñnaˆ
jñeyaˆ coktaˆ samsataƒ
mad-bhakta etad vijñya
mad-bhvyopapadyate
iti — zo; ketram — het veld van activiteiten (het lichaam); tath — ook;
jñnam — kennis; jñeyam — het kenbare; ca — ook; uktam — beschreven; samsataƒ — in het kort; mat-bhaktaƒ — Mijn toegewijde; etat —
dit alles; vijñya — na begrepen te hebben; mat-bhvya — Mijn zijnstoestand; upapadyate — bereikt.
Zo heb Ik dan een korte beschrijving gegeven van het veld van
activiteiten [het lichaam], van kennis en van het kenbare. Alleen
Mijn toegewijden kunnen dit volledig begrijpen en bereiken zo
Mijn zijnstoestand.

Commentaar: De Heer heeft een beknopte beschrijving gegeven van
het lichaam, van kennis en van het kenbare. Deze kennis bestaat uit drie
onderdelen: de kenner, het kenbare en het proces van kennen. Samen
worden deze drie vijñna genoemd of de wetenschap van kennis. De
zuivere toegewijden van de Heer kunnen perfecte kennis rechtstreeks begrijpen; anderen zijn niet in staat haar te begrijpen. De monisten zeggen
dat deze drie onderdelen uiteindelijk één worden, maar toegewijden aanvaarden dat niet.
Kennis en het ontwikkelen van kennis betekent dat men zichzelf
doorgrondt in KŠa-bewustzijn. We worden geleid door een materieel
bewustzijn, maar zodra we al ons bewustzijn aanwenden voor de activiteiten van KŠa en ons realiseren dat KŠa alles is, krijgen we ware kennis. Met andere woorden, kennis is niets anders dan het voorbereidende
stadium voor volmaakt begrip van devotionele dienst. In het vijftiende
hoofdstuk zal dit heel duidelijk worden uitgelegd.
Samenvattend kan gezegd worden dat vers zes en zeven, beginnend
met mah-bh™tni tot en met cetan dhtiƒ, de materiële elementen en
bepaalde manifestaties van levenskenmerken analyseren. Deze vormen
samen het lichaam of het veld van activiteiten. Verzen acht tot en met
twaalf, van amnitvam tot en met tattva-jñnrtha-daranam, beschrijven vervolgens het kennissysteem om de twee typen kenners van het
veld van activiteiten te begrijpen, namelijk de ziel en de Superziel. Verzen
dertien tot en met achttien, beginnend met andi mat-param tot en met
hdi sarvasya vi˜hitam, beschrijven vervolgens de ziel en de Allerhoogste
Heer, de Superziel.
Zo werden dus drie onderdelen beschreven: het veld van activiteit
(het lichaam), het kennissysteem en zowel de ziel als de Superziel. Er
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wordt hier in het bijzonder aangegeven dat alleen de zuivere toegewijden van de Heer deze drie onderdelen duidelijk kunnen begrijpen. Voor
deze toegewijden is de Bhagavad-g…t zeer bruikbaar; zij zijn het die het
allerhoogste doel kunnen bereiken, de zijnstoestand van de Allerhoogste
Heer, KŠa. Met andere woorden, alleen toegewijden, en niemand anders,
kunnen de Bhagavad-g…t begrijpen en het gewenste resultaat behalen.

tekst 20
Pa[k*-iTa& Pauåz& cEv ivÖyNaadq o>aaviPa )
ivk-ara&ê Gau<aa&êEv iviÖ Pa[k*-iTaSaM>avaNa( )) 20 ))

praktiˆ puruaˆ caiva
viddhy and… ubhv api
vikrˆ ca guŠˆ caiva
viddhi prakti-sambhavn
praktim — de materiële natuur; puruam — de levende wezens; ca —
ook; eva — zeker; viddhi — je moet weten; and… — zonder begin; ubhau
allebei; api — ook; vikrn — transformaties; ca — en; guŠn — de
drie hoedanigheden van de materiële natuur; ca — ook;  eva — zeker;
viddhi — weet; prakti — de materiële natuur; sambhavn — voortgebracht door.
Weet dat de materiële natuur en de levende wezens geen begin
hebben. Hun transformaties en de hoedanigheden van de materie
zijn voortbrengselen van de materiële natuur.

Commentaar: Met de kennis die in dit hoofdstuk gegeven is, kan men
het lichaam (het veld van activiteiten) en de kenners van het lichaam
(zowel de individuele ziel als de Superziel) begrijpen. Het lichaam is het
veld van activiteit en is samengesteld uit de materiële natuur. De individuele ziel die belichaamd is en die van de activiteiten van het lichaam
geniet, is de purua, het levend wezen. Het is een van de kenners; de
andere kenner is de Superziel. Natuurlijk zijn zowel de Superziel als het
individuele levend wezen verschillende manifestaties van de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods. Het levend wezen behoort tot de categorie van Zijn
energieën en de Superziel behoort tot de categorie van Zijn persoonlijke
expansies.
Zowel de materiële natuur als het levend wezen is eeuwig. Dat wil
zeggen dat ze vóór de schepping al bestonden. De materiële wereld
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bestaat uit de energie van de Allerhoogste Heer en de levende wezens
ook, maar de levende wezens behoren tot de hogere energie. Zowel de
levende wezens als de materiële natuur bestonden al voordat deze kosmos gemanifesteerd werd. De materiële natuur was geabsorbeerd in de
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Mah-ViŠu, en werd door toedoen
van het mahat-tattva gemanifesteerd toen dat nodig was. Op dezelfde
manier bestaan de levende wezens ook in Hem, maar omdat ze geconditioneerd zijn, hebben ze er een afkeer van om de Allerhoogste Heer te
dienen. Dat is de reden waarom ze niet in de spirituele wereld worden
toegelaten. Maar met het tevoorschijn komen van de materiële natuur
krijgen deze levende wezens opnieuw een kans om in de materiële wereld actief te zijn en zichzelf voor te bereiden om binnen te gaan in de
spirituele wereld. Dat is het mysterie van deze materiële schepping.
Oorspronkelijk is het levend wezen eigenlijk een integrerend, spiritueel deeltje van de Allerhoogste Heer, maar door zijn opstandige aard
raakt het geconditioneerd in de materiële natuur. Het maakt werkelijk niet
uit hoe deze levende wezens of hogere entiteiten van de Allerhoogste
Heer met de materiële natuur in contact zijn gekomen. De Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods weet echter hoe en waarom dit werkelijk gebeurde.
In de heilige teksten zegt de Heer dat zij die zich tot de materiële
natuur aangetrokken voelen een harde strijd om het bestaan leveren. Door
de beschrijvingen in deze paar verzen moeten we ervan doordrongen raken dat alle transformaties en invloeden van de materiële natuur, die door
de drie hoedanigheden worden teweeggebracht, ook voortbrengselen
van de materiële natuur zijn. Alle transformaties en verscheidenheid met
betrekking tot de levende wezens zijn toe te schrijven aan het lichaam.
Wat betreft hun ziel zijn alle levende wezens gelijk.

tekst 21
k-aYaRk-ar<ak-Ta*RTve heTau" Pa[k*-iTaåCYaTae )
Pauåz" Sau%du"%aNaa& >aae¢*-Tve heTauåCYaTae )) 21 ))

krya-kraŠa-karttve
hetuƒ praktir ucyate
puruaƒ sukha-duƒkhnˆ
bhokttve hetur ucyate
krya — van gevolg; kraŠa — en oorzaak; karttve — wat betreft de
schepping; hetuƒ — het instrument; praktiƒ — de materiële natuur; ucyate — wordt genoemd; puruaƒ — het levend wezen; sukha — van geluk; duƒkhnm — en ellende; bhokttve — in het genieten; hetuƒ — de
veroorzaker; ucyate — wordt genoemd.
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De materiële natuur wordt de oorzaak van alle materiële oorzaken
en gevolgen genoemd, terwijl het levend wezen de oorzaak is van
verschillende vormen van leed en genot in deze wereld.

Commentaar: De verschillende manifestaties van lichamen en zintuigen
van de levende wezens worden veroorzaakt door de materiële natuur.
Er zijn 8.400.000 verschillende levenssoorten en deze verscheidenheid is
geschapen door de materiële natuur. Ze komen voort uit de verschillende
vormen van zinnelijk genot van het levend wezen, dat zo in een bepaald
lichaam wil verblijven, nu eens in het ene, dan weer in een ander.
Vanaf het moment dat het levend wezen in verschillende lichamen
wordt geplaatst, ervaart het verschillende soorten geluk en verdriet. Dit
geluk en verdriet is te wijten aan het lichaam van het levend wezen en
niet aan wat het werkelijk is. In zijn oorspronkelijke staat kent het levend
wezen alleen maar geluk; dat is zijn wezensstaat. Maar door zijn verlangen de baas te spelen over de materiële natuur, bevindt het zich in de
materiële wereld. In de spirituele wereld komt dat niet voor. De spirituele
wereld is zuiver, maar in de materiële wereld zwoegt iedereen hard voor
verschillende soorten lichamelijk plezier. Misschien is het duidelijker om
te zeggen dat het lichaam het effect is van de zintuigen. De zintuigen zijn
instrumenten om een verlangen te bevredigen. Het geheel — het lichaam
en de instrumentele zintuigen — wordt door de materiële natuur aangeboden en zoals duidelijk zal worden in het volgende vers, wordt het levend
wezen met bepaalde omstandigheden gezegend of wordt het tot andere
gedoemd overeenkomstig zijn vroegere verlangens en activiteiten.
In overeenstemming met iemands verlangens en activiteiten plaatst
de materiële natuur iemand in verschillende onderkomens. Het levend
wezen is zelf de oorzaak van het krijgen van zulke onderkomens en het
plezier en leed dat daarmee gepaard gaat. Wanneer het eenmaal in een
bepaald lichaam geplaatst is, komt het onder de besturende invloed van
de natuur, want het lichaam, dat per slot van rekening uit materie bestaat,
gedraagt zich volgens de wetten van de natuur. Op dat moment heeft het
levend wezen niet het vermogen die wetten te veranderen.
Stel dat een levend wezen in het lichaam van een hond geplaatst
wordt. Vanaf het moment dat het daarin geplaatst is, moet het zich als
een hond gedragen. Het kan zich niet op een andere manier gedragen.
En als het levend wezen in het lichaam van een varken wordt geplaatst, is
het gedwongen uitwerpselen te eten en zich als een varken te gedragen.
Op dezelfde manier moet een levend wezen dat in het lichaam van een
halfgod wordt geplaatst zich overeenkomstig zijn lichaam gedragen. Dat
is de wet van de natuur. Maar in alle omstandigheden vergezelt de Superziel de individuele ziel. Dat wordt in de veda’s als volgt uitgelegd: dv
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suparŠ sayuj sakhyaƒ (MuŠaka Upaniad 3.1.1). De Allerhoogste
Heer is zo vriendelijk voor het levend wezen, dat Hij de individuele ziel
altijd vergezelt en in alle omstandigheden aanwezig is als de Superziel of
Paramtm.

tekst 22
Pauåz" Pa[k*-iTaSQaae ih >au»e Pa[k*-iTaJaaNGau<aaNa( )
k-ar<a& Gau<aSa®ae_SYa SadSaÛaeiNaJaNMaSau )) 22 ))

puruaƒ prakti-stho hi
bhu‰kte prakti-jn guŠn
kraŠaˆ guŠa-sa‰go ’sya
sad-asad-yoni-janmasu
puruaƒ — het levend wezen; prakti-sthaƒ — verblijvend in de materiële energie; hi — zeker; bhu‰kte — geniet; prakti-jn — voortgebracht
door de materiële natuur; guŠn — de hoedanigheden van de materiële
natuur; kraŠam — de oorzaak; guŠa-sa‰gaƒ — het contact met de
hoedanigheden van de materiële natuur; asya — van het levend wezen;
sat-asat — in goed en kwaad; yoni — levensvormen; janmasu — in geboorten.
Zo gaat het levend wezen in de materiële wereld door het leven,
genietend van de drie hoedanigheden van de materiële natuur. En
door zijn contact met die materiële natuur ervaart het goed en
kwaad in verschillende levensvormen.

Commentaar: Dit vers is zeer belangrijk om een begrip te krijgen over hoe
het levend wezen van het ene lichaam naar het andere verhuist. In het
tweede hoofdstuk werd uitgelegd dat het levend wezen van het ene lichaam
naar het andere verhuist net zoals iemand van kleren verwisselt. Dit verwisselen van kleren is te wijten aan zijn gehechtheid aan het materiële
bestaan. Zolang het nog bekoord wordt door deze valse manifestatie, blijft
het gedwongen van het ene lichaam naar het andere te verhuizen. Door
zijn verlangen de baas te spelen over de materiële natuur, wordt het levend
wezen in zulke onaangename omstandigheden geplaatst. Onder invloed
van materiële verlangens wordt het levend wezen soms geboren als een
halfgod, soms als een mens, soms als een viervoeter, als een vogel, als een
worm, als een waterdier, als een heilige, als een insect. Zo gaat dat. En in
al deze gevallen denkt het levend wezen dat het meester is over zijn omstandigheden, terwijl het in werkelijkheid onder de invloed van de materiële natuur staat.
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Hoe het levend wezen in zulke uiteenlopende lichamen geplaatst
wordt, wordt hier uitgelegd. Het komt door het contact met de verschillende hoedanigheden van de materiële natuur. Men moet daarom boven
de drie hoedanigheden van de materiële natuur uitstijgen en op een transcendentaal niveau komen. Dat wordt KŠa-bewustzijn genoemd. Wie niet
KŠa-bewust is, zal door zijn materieel bewustzijn gedwongen worden
van het ene naar het andere lichaam te verhuizen, omdat hij sinds onheuglijke tijden materiële verlangens heeft. Maar hij moet deze mentaliteit
veranderen en die verandering kan alleen tot stand komen door van gezaghebbende bronnen te horen. Het beste voorbeeld daarvan wordt hier
gegeven: Arjuna hoort van KŠa over de wetenschap van God. Wanneer
het levend wezen zich aan deze methode van horen overgeeft, zal het zijn
lang gekoesterde verlangen om over de materiële natuur te heersen verliezen en zal het geleidelijk aan, naarmate het afziet van het verlangen om
te overheersen, spiritueel geluk ervaren. In een van de vedische mantra’s
wordt gezegd dat het levend wezen zijn eeuwige gelukzalige leven zal
genieten naarmate het wijs wordt door zijn omgang met de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods.

tekst 23
oPad]íaNauMaNTaa c >aTaaR >aae¢-a Maheìr" )
ParMaaTMaeiTa caPYau¢-ae dehe_iSMaNPauåz" Par" )) 23 ))

upadra˜numant ca
bhart bhokt mahevaraƒ
paramtmeti cpy ukto
dehe ’smin puruaƒ paraƒ
upadra˜ — getuige; anumant — degene die toestaat; ca — en; bhart
— meester; bhokt — allerhoogste genieter; mah-…varaƒ — de Allerhoogste Heer; parama-tm — de Superziel; iti — ook; ca — en; api —
zeker; uktaƒ — wordt gezegd; dehe — in het lichaam; asmin — dit;
puruaƒ — genieter; paraƒ — transcendentale.
Maar in dit lichaam is ook een andere, een transcendentale genieter aanwezig, namelijk de Heer, die de allerhoogste eigenaar is, de
getuige en degene die toestemming geeft en die bekendstaat als de
Superziel.

Commentaar: Hier wordt verklaard dat de Superziel, die de individuele
ziel altijd vergezelt, een expansie is van de Allerhoogste Heer. Hij is geen
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gewoon levend wezen. Omdat de monistische filosofen denken dat het
lichaam één kenner heeft, menen ze dat er geen verschil bestaat tussen de
Superziel en de individuele ziel. Ter opheldering zegt de Heer dat Hij Zich
in ieder lichaam geëxpandeerd heeft als de Paramtm. Hij verschilt van
de individuele ziel; Hij is para, transcendentaal. De individuele ziel geniet
van de activiteiten van een bepaald veld, maar de Superziel is niet aanwezig als de beperkte genieter en evenmin als de degene die betrokken
is bij lichamelijke activiteiten. Hij is echter wel aanwezig als de getuige,
degene die alles overziet, die toestemming geeft en die de allerhoogste
genieter is. Hij heet Paramtm, niet tm, en Hij is transcendentaal. Dat
de Paramtm en de tm van elkaar verschillen is dus heel duidelijk.
De Superziel, de Paramtm, heeft overal handen en benen, maar de
individuele ziel niet. En omdat de Paramtm de Allerhoogste Heer is, is
Hij innerlijk aanwezig om Zijn toestemming te geven voor het in vervulling gaan van de materiële verlangens van de individuele ziel. Zonder de
toestemming van de Allerhoogste Ziel kan de individuele ziel niets doen.
Het individu is bhukta of degene die instandgehouden wordt, en de Heer
is bhokt, de instandhouder. Er bestaan oneindig veel levende wezens en
Hij verblijft in hen allemaal als een vriend.
Het is een feit dat ieder individueel levend wezen eeuwig een integrerend deeltje van de Allerhoogste Heer is en allebei hebben ze een
zeer innige relatie met elkaar als vrienden. Maar het levend wezen heeft
de neiging de macht van de Allerhoogste Heer te verwerpen en onafhankelijk te handelen in een poging de natuur te overheersen. Omdat het
deze neiging heeft, wordt het de tussenenergie van de Allerhoogste Heer
genoemd.
Het levend wezen kan zich ofwel in de materiële energie ofwel in
de spirituele energie bevinden. Zolang het geconditioneerd is door de
materiële energie, blijft de Allerhoogste Heer bij hem als zijn vriend, de
Superziel, alleen om het zover te krijgen dat het terugkeert naar de spirituele energie. De Heer verlangt er sterk naar om het levend wezen naar de
spirituele energie terug te brengen, maar door de minieme hoeveelheid
onafhankelijkheid die het heeft, verzet het zich voortdurend tegen het
contact met het spirituele licht. Dit misbruik van onafhankelijkheid is de
oorzaak van zijn materiële strijd in de conditionerende natuur. De Heer
geeft daarom altijd instructies van binnenin en van buitenaf. Van buitenaf
geeft Hij instructies zoals die in de Bhagavad-g…t staan en van binnenin
probeert Hij het levend wezen ervan te overtuigen dat zijn activiteiten in
het materiële veld niet bevorderlijk zijn voor werkelijk geluk. ‘Geef ze gewoon op en richt je geloof op Mij. Op die manier zul je gelukkig worden’,
zegt Hij. Een intelligent persoon die zijn geloof hecht aan de Paramtm of
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, begint dus vooruitgang te maken
naar een gelukzalig, eeuwig leven van kennis.
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tekst 24
Ya Wv& veita Pauåz& Pa[k*-iTa& c Gau<aE" Sah )
SavRQaa vTaRMaaNaae_iPa Na Sa >aUYaae_i>aJaaYaTae )) 24 ))

ya evaˆ vetti puruaˆ
praktiˆ ca guŠaiƒ saha
sarvath vartamno ’pi
na sa bh™yo ’bhijyate
yaƒ — iedereen die; evam — zo; vetti — begrijpt; puruam — het levend
wezen; praktim — de materiële natuur; ca — en; guŠaiƒ — de hoedanigheden van de materiële natuur; saha — met; sarvath — op alle manieren; vartamnaƒ — bestaand; api — ondanks; na — nooit; saƒ — hij;
bh™yaƒ — weer; abhijyate — wordt geboren.
Degene die deze filosofie over de materiële natuur, het levend wezen
en de wisselwerkingen van de hoedanigheden van de materiële
natuur begrijpt, zal zeker worden bevrijd. Ongeacht zijn huidige
situatie zal hij hier niet opnieuw worden geboren.

Commentaar: Een helder begrip van de materiële natuur, de Superziel,
de individuele ziel en hun onderlinge verhoudingen maakt iemand gekwalificeerd om bevrijd te worden en naar de spirituele sfeer te gaan zonder
gedwongen te zijn naar deze materiële natuur terug te keren. Dat is het
resultaat van kennis. Het doel van kennis is om duidelijk te begrijpen dat
het levend wezen om de een of andere reden in dit materiële bestaan is
gevallen. Door zijn persoonlijke inspanning in het gezelschap van gezaghebbende personen, heiligen en de spiritueel leraar, moet hij tot een besef
komen van zijn positie en dan terugkeren naar een spiritueel bewustzijn
of KŠa-bewustzijn door de Bhagavad-g…t te begrijpen zoals die door
de Persoonlijkheid Gods wordt uitgelegd. Het staat dan vast dat hij nooit
meer een materieel bestaan zal hoeven leiden, want hij zal worden overgebracht naar de spirituele wereld voor een gelukzalig, eeuwig leven van
kennis.

tekst 25
DYaaNaeNaaTMaiNa PaXYaiNTa ke-icdaTMaaNaMaaTMaNaa )
ANYae Saa&:YaeNa YaaeGaeNa k-MaRYaaeGaeNa caPare )) 25 ))

dhynentmani payanti
kecid tmnam tman
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anye s‰khyena yogena
karma-yogena cpare
dhynena — door meditatie; tmani — in het zelf; payanti — zien;
kecit  — sommigen; tmnam — de Superziel; tman — met de geest;
anye — anderen; s‰khyena — door filosofische discussie; yogena —
door middel van het yogastelsel; karma-yogena — door activiteiten die
niet resultaatgericht zijn; ca — en; apare — anderen.
Sommigen zien de Superziel in hun hart door middel van meditatie,
anderen door het cultiveren van kennis en weer anderen door te
handelen zonder zelfzuchtige verlangens.

Commentaar: De Heer laat Arjuna weten dat de geconditioneerde zielen
in twee categorieën kunnen worden onderverdeeld in verband met de
zoektocht van de mens naar zelfrealisatie. Zij die atheïsten, agnostici en
sceptici zijn, hebben geen besef van spiritualiteit. Maar er zijn anderen
die wel een begrip van het spirituele leven hebben en die vol vertrouwen
zijn; zij zijn de introspectieve toegewijden, de filosofen en de werkers die
zich van de resultaten van resultaatgerichte activiteiten onthecht hebben.
Zij die altijd proberen de theorie van het monisme te vestigen, worden
ook tot de atheïsten en agnostici gerekend.
De toegewijden van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods hebben
het diepste spirituele begrip, omdat ze begrijpen dat er voorbij deze materiële natuur een spirituele wereld is met de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods, die Zich geëxpandeerd heeft als Paramtm, de Superziel, de alomtegenwoordige God, die aanwezig is in iedereen. Natuurlijk zijn er personen die de Absolute Waarheid proberen te begrijpen door het cultiveren
van kennis en zij kunnen gerekend worden tot de categorie van degenen
die vertrouwen hebben.
De s‰khya-filosofen analyseren de materiële wereld en delen haar
op in vierentwintig elementen; de individuele ziel beschouwen ze als het
vijfentwintigste element. Wanneer ze inzien dat het wezen van de individuele ziel ontstegen is aan de materiële elementen, zullen ze in staat zijn te
begrijpen dat de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods boven de individuele
ziel staat. Hij is het zesentwintigste element. Op die manier komen ze geleidelijk aan tot het niveau van KŠa-bewustzijn. De mentaliteit van degenen die werken zonder gehechtheid aan de resultaten van hun activiteiten,
is ook volmaakt; ze krijgen de kans om vooruitgang te maken en tot het
niveau van devotionele dienst in KŠa-bewustzijn te komen.
In dit vers wordt gesteld dat bepaalde mensen een zuiver bewustzijn
hebben en door meditatie de Superziel in zichzelf proberen te ontdekken;
wanneer zij de Superziel ontdekken, komen ze ook op een transcenden-
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taal niveau. En dan zijn er nog anderen die de Allerhoogste Ziel proberen
te begrijpen door kennis te cultiveren, en weer anderen wijden zich aan
het ha˜ha-yoga-systeem en proberen de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods tevreden te stellen met kinderachtige activiteiten.

tekst 26
ANYae TvevMaJaaNaNTa" é[uTvaNYae>Ya oPaaSaTae )
Tae_iPa caiTaTarNTYaev Ma*TYau& é[uiTaParaYa<aa" )) 26 ))

anye tv evam ajnantaƒ
rutvnyebhya upsate
te ’pi ctitaranty eva
mtyuˆ ruti-paryaŠƒ
anye — anderen; tu — maar; evam — zo; ajnantaƒ — zonder spirituele
kennis; rutv — door te horen; anyebhyaƒ — van anderen; upsate —
beginnen te vereren; te — zij; api — ook; ca — en; atitaranti — transcenderen; eva — zeker; mtyum — het pad van de dood; ruti-paryaŠƒ —
aangetrokken tot het proces van horen.
En dan zijn er nog degenen die, hoewel ze geen spirituele kennis
hebben, de Allerhoogste Persoon beginnen te vereren wanneer ze
over Hem horen van anderen. Door hun neiging om naar gezaghebbende personen te luisteren, ontstijgen ook zij aan het pad
van geboorte en dood.

Commentaar: Dit vers is in het bijzonder van toepassing op de moderne
samenleving, omdat er in de moderne samenleving nagenoeg geen onderwijs is in spirituele zaken. Sommige mensen lijken atheïstisch of agnostisch
of filosofisch te zijn, maar in werkelijkheid hebben ze geen kennis van
filosofie. Wat de gewone mensen betreft, als ze goede zielen zijn, hebben
ze een kans om vooruitgang te maken door te horen. Deze methode van
horen is heel belangrijk. Heer Caitanya, die het KŠa-bewustzijn in de
moderne wereld predikte, legde een grote nadruk op horen, omdat als
de gewone mensen eenvoudig naar gezaghebbende bronnen luisteren,
ze vooruitgang kunnen maken. En volgens Heer Caitanya kunnen ze dat
vooral wanneer ze het transcendentale geluid Hare KŠa, Hare KŠa,
KŠa KŠa, Hare Hare/ Hare Rma, Hare Rma, Rma Rma, Hare Hare
horen. Er wordt daarom gezegd dat alle mensen hun voordeel moeten
doen met het horen van zelfgerealiseerde zielen, waardoor ze geleidelijk
aan in staat zullen zijn om alles te begrijpen. Dan zal ongetwijfeld de
Allerhoogste Heer worden vereerd.
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Heer Caitanya heeft gezegd dat niemand in dit tijdperk zijn positie
hoeft te veranderen, maar dat men enkel zijn pogingen om de Absolute
Waarheid te begrijpen door speculatief denken moet opgeven. Men moet
leren een dienaar te worden van degenen die kennis over de Allerhoogste
Heer hebben. Wie het geluk heeft zijn toevlucht te vinden bij een zuivere
toegewijde, van hem over zelfrealisatie te horen en in zijn voetspoor te
volgen, zal geleidelijk aan verheven worden tot de positie van een zuivere toegewijde. Vooral in dit vers wordt de methode van horen sterk
aangeraden, en zeer terecht. Hoewel gewone mensen in het algemeen
niet zo bekwaam zijn als zogenaamde filosofen, zal vol geloof luisteren
naar gezaghebbende personen hen helpen om aan dit materiële bestaan
te ontstijgen en terug naar God, terug naar huis te gaan.

tekst 27
YaavTSaÅaYaTae ik-iÄTSatv& SQaavrJa®MaMa( )
+ae}a+ae}ajSa&YaaeGaataiÜiÖ >arTazR>a )) 27 ))

yvat sañjyate kiñcit
sattvaˆ sthvara-ja‰gamam
ketra-ketrajña-saˆyogt
tad viddhi bharatarabha
yvat — wat dan ook; sañjyate — ontstaat; kiñcit — wat dan ook; sattvam — bestaan; sthvara — niet bewegend; ja‰gamam — bewegend;
ketra — van het lichaam; ketra-jña — en hij die het lichaam kent;
saˆyogt — door de vereniging van; tat viddhi — je moet het weten;
bharata-abha — o beste onder de Bhrata’s.
O beste onder de Bhrata’s, alles wat om je heen bestaat, zowel het
beweeglijke als het onbeweeglijke, is niet meer dan een combinatie
van het veld van activiteiten en de kenner van het veld.

Commentaar: Zowel de materiële natuur als het levend wezen, die allebei al vóór de schepping van de kosmos bestonden, wordt in dit vers
uitgelegd. Alles wat geschapen is, is enkel een combinatie van het levend
wezen en de materiële natuur. Er bestaan veel dingen die geschapen zijn,
waaronder bomen, bergen en heuvels die niet bewegen, en er zijn veel
schepselen die wel bewegen, maar allemaal zijn het niet meer dan combinaties van de materiële natuur en de hogere natuur, namelijk het levend
wezen.
Zonder contact met de hogere natuur, het levend wezen, kan niets
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groeien. De relatie tussen de materiële natuur en de spirituele natuur gaat
eeuwig door en deze verbinding wordt tot stand gebracht door de Allerhoogste Heer; Hij is daarom de bestuurder van zowel de hogere als de
lagere natuur. De materiële natuur wordt door Hem geschapen en de
hogere natuur wordt in deze materiële natuur geplaatst; op die manier
vinden al deze activiteiten plaats en komen de schepselen tevoorschijn.

tekst 28
SaMa& SaveRzu >aUTaezu iTaïNTa& ParMaeìrMa( )
ivNaXYaTSvivNaXYaNTa& Ya" PaXYaiTa Sa PaXYaiTa )) 28 ))

samaˆ sarveu bh™teu
ti˜hantaˆ paramevaram
vinayatsv avinayantaˆ
yaƒ payati sa payati
samam — gelijk; sarveu — in alle; bh™teu — levende wezens; ti˜hantam — verblijvend; parama-…varam — de Superziel; vinayatsu — in
het vernietigbare; avinayantam — niet vernietigd; yaƒ — wie; payati
— ziet; saƒ — hij; payati — ziet werkelijk.
Wie ziet dat de Superziel de individuele ziel in ieder lichaam vergezelt en begrijpt dat zowel de ziel als de Superziel nooit vernietigd
wordt in het vernietigbare lichaam, ziet de dingen zoals ze zijn.

Commentaar: Wie door goed gezelschap de onderlinge verhouding kan
zien tussen drie dingen — het lichaam, de eigenaar van het lichaam (de
individuele ziel) en de vriend van de individuele ziel — bezit werkelijke
kennis. Tenzij iemand in het gezelschap is van een werkelijke kenner van
spirituele onderwerpen, kan hij deze drie dingen niet zien. Zij die zulk
gezelschap niet hebben, zijn in onwetendheid; ze zien alleen het lichaam
en denken dat wanneer het lichaam gestorven is, alles voorbij is. Maar in
werkelijkheid is dat niet zo. Na het vergaan van het lichaam, blijven zowel
de ziel als de Superziel voortbestaan en gaan ze samen voor eeuwig door
veel verschillende bewegende en niet-bewegende levensvormen.
Het sanskrietwoord ‘paramevara’ wordt soms vertaald met ‘de individuele ziel’, want de ziel is meester over het lichaam en na de dood van
het lichaam gaat ze over naar een ander lichaam. In die zin is ze meester.
Maar anderen interpreteren het woord ‘paramevara’ als de Superziel. In
beide gevallen blijven de Superziel en de individuele ziel voortbestaan. Ze
worden niet vernietigd. Wie alles zo ziet, ziet werkelijk wat er gebeurt.
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tekst 29
SaMa& PaXYaiNh SavR}a SaMaviSQaTaMaqìrMa( )
Na ihNaSTYaaTMaNaaTMaaNa& TaTaae YaaiTa Para& GaiTaMa( )) 29 ))

samaˆ payan hi sarvatra
samavasthitam …varam
na hinasty tmantmnaˆ
tato yti parˆ gatim
samam — gelijk; payan — ziend; hi — zeker; sarvatra — overal; samavasthitam — gelijk bevindend; …varam — de Superziel; na — niet; hinasti — verlaagt; tman — met de geest; tmnam — de ziel; tataƒ —
dan; yti — bereikt; parm — de transcendentale; gatim — bestemming.
Wie ziet dat de Superziel overal, in ieder levend wezen, aanwezig
is, zal zichzelf niet verlagen door zijn geest. Op die manier nadert
hij de transcendentale bestemming.

Commentaar: Door het aanvaarden van een materieel bestaan, is het
levend wezen in een andere situatie terechtgekomen dan tijdens zijn
spirituele bestaan. Maar wie begrijpt dat de Allerhoogste in Zijn expansie
als Paramtm overal aanwezig is, dat wil zeggen wanneer hij de aanwezigheid van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods kan zien in al wat leeft,
zal hij zich niet verlagen door een negatieve mentaliteit. Zo maakt hij
geleidelijk aan vooruitgang op weg naar de spirituele wereld. Over het
algemeen is de geest verslaafd aan zinsbevrediging, maar wanneer de
geest zich tot de Superziel keert, raakt men gevorderd in zijn begrip van
het spirituele.

tekst 30
k*-TYaEv c k-MaaRi<a i§-YaMaa<aaiNa SavRXa" )
Ya" PaXYaiTa TaQaaTMaaNaMak-TaaRr& Sa PaXYaiTa )) 30 ))

praktyaiva ca karmŠi
kriyamŠni sarvaaƒ
yaƒ payati tathtmnam
akartraˆ sa payati
prakty — door de materiële natuur; eva — zeker; ca — ook; karmŠi
— activiteiten; kriyamŠni — worden verricht; sarvaaƒ — in alle opzichten; yaƒ — iedereen die; payati — ziet; tath — ook; tmnam —
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zichzelf; akartram — de niet-handelende; saƒ — hij; payati — ziet
volmaakt.
Wie ziet dat alle activiteiten verricht worden door het lichaam, dat
geschapen is door de materiële natuur, en ziet dat de ziel zelf niets
doet, ziet de dingen zoals ze zijn.

Commentaar: Dit lichaam is gemaakt door de materiële natuur onder
leiding van de Superziel, en welke activiteiten er ook plaatsvinden met
betrekking tot iemands lichaam, ze worden niet door hem verricht. Waar
iemand ook mee bezig is, zowel voor geluk als voor ellende, is iets waartoe hij gedwongen wordt door de constitutie van het lichaam. Maar al deze
lichamelijke activiteiten gaan buiten het zelf om. Men krijgt een lichaam
overeenkomstig zijn vroegere verlangens. Om deze verlangens te vervullen, krijgt men een lichaam toegewezen waarmee men vervolgens actief
is. Praktisch gesproken is het lichaam een machine die door de Allerhoogste Heer ontworpen is om verlangens te vervullen. Door verlangens
wordt men in verschillende omstandigheden geplaatst om te lijden of te
genieten. Deze transcendentale visie van het levend wezen kan ons, als
ze ontwikkeld wordt, vrijmaken van lichamelijke activiteiten. Iemand met
zo’n visie ziet de dingen zoals ze zijn.

tekst 31
Yada >aUTaPa*QaG>aavMaek-SQaMaNauPaXYaiTa )
TaTa Wv c ivSTaar& b]ø SaMPaÛTae Tada )) 31 ))

yad bh™ta-pthag-bhvam
eka-stham anupayati
tata eva ca vistraˆ
brahma sampadyate tad
yad — wanneer; bh™ta — van de levende wezens; pthak-bhvam — de
afzonderlijke identiteiten; eka-stham — in één verblijvend; anupayati —
men probeert te zien met behulp van een autoriteit; tataƒ eva — daarna;
ca — ook; vistram — de expansie; brahma — het Absolute; sampadyate — hij bereikt; tad — op dat moment.
Wanneer een verstandig persoon niet langer verschillende identiteiten ziet op grond van verschillende materiële lichamen en hij
ziet hoe levende wezens overal verspreid zijn, dan komt hij tot
Brahman-realisatie.
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Commentaar: Wie ziet dat de verschillende lichamen van levende wezens ontstaan door de verschillende verlangens van de individuele ziel en
dat ze in werkelijkheid niet tot de ziel zelf behoren, ziet de dingen zoals ze
zijn. In de materialistische levensopvatting zien we de een als een halfgod,
de ander als mens, hond, kat enz. Dat is een materiële visie, maar niet een
die reëel is. Zo’n materieel onderscheid komt voort uit een materialistische
levensopvatting. Na het vergaan van het materiële lichaam is de ziel één.
De ziel krijgt verschillende soorten lichamen door het contact met de materiële natuur en wanneer iemand dit kan zien, komt hij tot spiritueel inzicht.
Wanneer iemand op die manier vrij is van de neiging een onderscheid te
maken tussen mensen, dieren, groot, laag enz., dan wordt zijn bewustzijn
gezuiverd en zal hij in staat zijn om KŠa-bewustzijn te ontwikkelen in
zijn spirituele identiteit. Hoe hij de dingen dan ziet, wordt in het volgende
vers uitgelegd.

tekst 32
ANaaidTvaiàGauR<aTvaTParMaaTMaaYaMaVYaYa" )
XarqrSQaae_iPa k-aENTaeYa Na k-raeiTa Na il/PYaTae )) 32 ))

anditvn nirguŠatvt
paramtmyam avyayaƒ
ar…ra-stho ’pi kaunteya
na karoti na lipyate
anditvt — door eeuwigheid; nirguŠatvt — omdat ze transcendentaal
is; parama — ontstegen aan de materiële natuur; tm — ziel; ayam —
deze; avyayaƒ — onvergankelijke; ar…ra-sthaƒ — verblijvend in het
lichaam; api — hoewel; kaunteya — o zoon van Kunt…; na karoti — doet
nooit iets; na lipyate — evenmin raakt ze verstrikt.
Degenen met de visie der eeuwigheid, kunnen zien dat de onvergankelijke ziel transcendentaal is en eeuwig en dat ze ontstegen
is aan de hoedanigheden van de materiële natuur. Ondanks haar
contact met het materiële lichaam, o Arjuna, doet de ziel niets en
raakt ze nooit verstrikt.

Commentaar: Omdat het materiële lichaam geboren wordt, lijkt het alsof
het levend wezen ook geboren wordt, maar eigenlijk is het levend wezen eeuwig — het wordt niet geboren. Hoewel het zich in een materieel
lichaam bevindt, is het transcendentaal en eeuwig en kan het dus niet
vernietigd worden. Van nature is het levend wezen vol geluk. Het verricht
geen materiële activiteiten en daardoor raakt het niet verstrikt door de
activiteiten die plaatsvinden door zijn contact met materiële lichamen.
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tekst 33
YaQaa SavRGaTa& SaaE+MYaadak-aXa& NaaePail/PYaTae )
SavR}aaviSQaTaae dehe TaQaaTMaa NaaePail/PYaTae )) 33 ))

yath sarva-gataˆ saukmyd
kaˆ nopalipyate
sarvatrvasthito dehe
tathtm nopalipyate
yath — zoals; sarva-gatam — alomtegenwoordig; saukmyt — omdat
hij zo fijnstoffelijk is; kam — de ether; na — nooit; upalipyate —
mengt zich; sarvatra — overal; avasthitaƒ — aanwezig; dehe — in het
lichaam; tath — zo; tm — het zelf; na — nooit; upalipyate — mengt
zich.
Omdat de ether zo subtiel van aard is, mengt hij zich nergens mee,
hoewel hij overal aanwezig is. Op dezelfde manier mengt een ziel
die alles vanuit het oogpunt van Brahman bekijkt, zich niet met
het lichaam, hoewel ze in dat lichaam aanwezig is.

Commentaar: Ether dringt door in water, modder, drek en al het andere
wat bestaat; toch mengt het zich nergens mee. Op dezelfde manier is het
levend wezen door zijn subtiele aard verheven boven alle verschillende
lichamen, ook al is het in hen aanwezig. Het is daarom onmogelijk om met
materiële ogen te zien hoe het levend wezen in verbinding staat met zijn
lichaam en hoe het dit na de dood van het lichaam verlaat. Geen enkele
wetenschapper kan dit nagaan.

tekst 34
YaQaa Pa[k-aXaYaTYaek-" k*-Tò& l/aek-iMaMa& riv" )
+ae}a& +ae}aq TaQaa k*-Tò& Pa[k-aXaYaiTa >aarTa )) 34 ))

yath prakayaty ekaƒ
ktsnaˆ lokam imaˆ raviƒ
ketraˆ ketr… tath ktsnaˆ
prakayati bhrata
yath — zoals; prakayati — verlicht; ekaƒ — één; ktsnam — het hele;
lokam — universum; imam — deze; raviƒ — zon; ketram — dit lichaam;
ketr… — de ziel; tath — op dezelfde manier; ktsnam — alles; prakayati — verlicht; bhrata — o afstammeling van Bharata.

13.35

Natuur, genieter  en   bewustzijn

/ 675

O afstammeling van Bharata, zoals één zon dit hele universum
verlicht, zo verlicht het ene levend wezen het hele lichaam met
bewustzijn.

Commentaar: Er bestaan verschillende theorieën over bewustzijn. In de
Bhagavad-g…t wordt hier het voorbeeld van de zon en de zonneschijn
gegeven. Zoals de zon zich op één plaats bevindt, maar het hele universum verlicht, zo verlicht een kleine spirituele vonk, de ziel, het hele
lichaam met bewustzijn, hoewel het zich in het hart van het lichaam bevindt. Zo is bewustzijn dus het bewijs van de aanwezigheid van de ziel,
zoals de zonneschijn of licht het bewijs is van de aanwezigheid van de
zon. Wanneer de ziel aanwezig is in het lichaam, is het bewustzijn over het
hele lichaam verspreid, maar zodra de ziel het lichaam heeft verlaten, is er
ook geen bewustzijn meer. Ieder intelligent mens kan dit gemakkelijk
begrijpen. Bewustzijn is daarom geen product van materiële of chemische
verbindingen — het is het kenmerk van het levend wezen.
Hoewel het bewustzijn van het levend wezen kwalitatief gezien een
is met het allerhoogste bewustzijn, is het niet het allerhoogste, omdat het
bewustzijn van een bepaald lichaam zich niet bewust is van een ander
lichaam. Maar de Superziel, die in alle lichamen aanwezig is als de vriend
van de individuele ziel, is Zich bewust van alle lichamen. Dat is het verschil tussen het allerhoogste bewustzijn en het individuele bewustzijn.

tekst 35
+ae}a+ae}ajYaaerevMaNTar& jaNac+auza )
>aUTaPa[k*-iTaMaae+a& c Yae ivduYaaRiNTa Tae ParMa( )) 35 ))

ketra-ketrajñayor evam
antaraˆ jñna-caku
bh™ta-prakti-mokaˆ ca
ye vidur ynti te param
ketra — van het lichaam; ketra-jñayoƒ — van de bezitter van het lichaam;
evam — zo; antaram — het verschil; jñna-caku — met de blik van
kennis; bh™ta — van het levend wezen; prakti — van de materiële natuur;
mokam — de bevrijding; ca — ook; ye — zij die; viduƒ — weten; ynti —
benaderen; te — zij; param — het Allerhoogste.
Zij die met ogen van kennis het verschil zien tussen het lichaam
en de kenner van het lichaam, en die ook het proces van bevrijding
uit de gebondenheid in de materiële natuur kunnen begrijpen,
bereiken de allerhoogste bestemming.
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Commentaar: De betekenis van dit dertiende hoofdstuk is dat men het
verschil tussen het lichaam, de eigenaar van het lichaam en de Superziel
moet kennen. Men moet het proces van bevrijding begrijpen, zoals in vers
acht tot en met twaalf beschreven wordt. Dan kan men verder gaan naar
de allerhoogste bestemming.
Een gelovig persoon moet in het begin goed gezelschap hebben om
over God te horen om zo geleidelijk aan verlicht te worden. Wie een spiritueel leraar aanvaardt, kan een onderscheid leren maken tussen materie
en het spirituele, en dat wordt het hulpmiddel voor verdere spirituele
bewustwording. Een spiritueel leraar onderwijst zijn leerlingen door verschillende instructies hoe ze bevrijd kunnen raken van de materialistische
levensopvatting. In de Bhagavad-g…t geeft KŠa bijvoorbeeld instructies
aan Arjuna om hem te bevrijden van zijn materialistische overwegingen.
Zonder veel moeite kan men begrijpen dat dit lichaam uit materie
bestaat; het kan worden geanalyseerd in vierentwintig elementen. Het
lichaam is de grofstoffelijke manifestatie en de fijnstoffelijke manifestatie
bestaat uit de geest en psychologische verschijnselen; de levenskenmerken zijn de interacties tussen deze factoren. Maar boven alles staat de ziel
en ook de Superziel. De ziel en de Superziel zijn twee verschillende entiteiten. De materiële wereld werkt door het samengaan van de ziel en de
vierentwintig materiële elementen. Wie de structuur van de hele materiële
manifestatie ziet als deze combinatie van de ziel en de materiële elementen en ook de positie van de Allerhoogste Ziel kan zien, komt ervoor in
aanmerking om naar de spirituele wereld te worden overgebracht. Deze
dingen zijn ervoor bedoeld om goed over na te denken en om ze zich te
realiseren, en met behulp van een spiritueel leraar moet men dit hoofdstuk grondig leren begrijpen.

Zo eindigen de commentaren van ®r… ®r…mad A.C. Bhaktivedanta Swami
Prabhupda bij het dertiende hoofdstuk van de ®r…mad-Bhagavad-g…t, getiteld ‘Natuur, genieter en bewustzijn’.

14
De drie hoedanigheden
van de

Materiële natuur

tekst 1
é[q>aGavaNauvac )
Par& >aUYa" Pa[v+YaaiMa jaNaaNaa& jaNaMautaMaMa( )
YaJjaTva MauNaYa" SaveR Para& iSaiÖiMaTaae GaTaa" )) 1 ))

r…-bhagavn uvca
paraˆ bh™yaƒ pravakymi
jñnnˆ jñnam uttamam
yaj jñtv munayaƒ sarve
parˆ siddhim ito gatƒ
r…-bhagavn uvca — de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei; param
— transcendentale; bh™yaƒ — opnieuw; pravakymi — Ik zal spreken;
jñnnm — van alle kennis; jñnam — kennis; uttamam — de allerhoogste; yat — welke; jñtv — kennend; munayaƒ — de wijzen; sarve
— alle; parm — transcendentale; siddhim — volmaaktheid; itaƒ — van
deze wereld; gatƒ — bereikt.
De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: Opnieuw zal Ik voor jou
deze allerhoogste wijsheid uiteenzetten, de beste van alle kennis,
waardoor alle wijzen die haar bevatten, de allerhoogste volmaaktheid hebben bereikt.

Commentaar: Vanaf het zevende hoofdstuk tot het einde van hoofdstuk
twaalf onthult ®r… KŠa in detail de Absolute Waarheid, de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods. Nu zal de Heer Arjuna verder verlichten. Wie dit
hoofdstuk door het proces van filosofische speculatie leert begrijpen, zal
een begrip van devotionele dienst ontwikkelen. In het dertiende hoofdstuk
werd duidelijk uitgelegd dat men door nederig kennis te ontwikkelen uit de
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materiële verstrikking bevrijd kan raken. Ook is uitgelegd dat het levend
wezen verstrikt is geraakt in de materiële wereld door zijn contact met de
hoedanigheden van de materiële natuur. In dit hoofdstuk legt de Allerhoogste Persoonlijkheid uit wat die hoedanigheden van de materiële natuur
zijn, hoe ze werken, hoe ze ons binden en hoe ze bevrijding geven.
De Allerhoogste Heer verklaart dat de kennis die in dit hoofdstuk wordt
uitgelegd superieur is aan de kennis die tot dusver in andere hoofdstukken
gegeven is. Talrijke grote wijzen hebben de perfectie bereikt door deze
kennis te begrijpen en werden naar de spirituele wereld overgebracht. De
Heer zal nu dezelfde kennis op een betere manier uitleggen. Deze kennis
is verreweg superieur aan alle andere kennissystemen die tot dusver beschreven zijn en door deze kennis hebben velen de perfectie bereikt.
Daarom valt te verwachten dat iemand die dit veertiende hoofdstuk begrijpt, de perfectie zal bereiken.

tekst 2
wd& jaNaMauPaaié[TYa MaMa SaaDaMYaRMaaGaTaa" )
SaGaeR_iPa NaaePaJaaYaNTae Pa[l/Yae Na VYaQaiNTa c )) 2 ))

idaˆ jñnam upritya
mama sdharmyam gatƒ
sarge ’pi nopajyante
pralaye na vyathanti ca
idam — deze; jñnam — kennis; upritya — toevlucht nemend tot;
mama — Mijn; sdharmyam — zelfde natuur; gatƒ — bereikt; sarge
api — zelfs tijdens de schepping; na — nooit; upajyante — worden
geboren; pralaye — tijdens de vernietiging; na — evenmin; vyathanti —
zijn in beroering gebracht; ca — en.
Door gegrond te raken in deze kennis, kan men dezelfde transcendentale zijnstoestand bereiken als die van Mij. Wie daarin gevestigd raakt, wordt niet geboren op het moment van de schepping
en raakt niet verstoord wanneer alles wordt vernietigd.

Commentaar: Wie zich perfecte transcendentale kennis heeft eigen gemaakt, verwerft kwalitatieve gelijkheid met de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, waardoor hij vrijkomt uit de herhaling van geboorte en dood.
Maar hij verliest niet zijn identiteit als individuele ziel. Uit de vedische
literatuur blijkt duidelijk dat de bevrijde zielen die de transcendentale
planeten in de spirituele hemel hebben bereikt, altijd naar de lotusvoeten
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van de Allerhoogste Heer kijken, omdat ze bezig zijn met transcendentale,
liefdevolle dienst aan Hem. Dus zelfs ná hun bevrijding verliezen de toegewijden hun individuele identiteiten niet.
Over het algemeen is het in de materiële wereld zo dat alle kennis
die we krijgen, aangetast is door de drie hoedanigheden van de materiële
natuur. Kennis die niet door de drie hoedanigheden van de natuur is aangetast, wordt transcendentale kennis genoemd. Zodra iemand gegrond is
in die kennis, bevindt hij zich op hetzelfde niveau als de Allerhoogste
Persoon. Zij die geen kennis hebben van de spirituele hemel, beweren dat
de spirituele identiteit, na bevrijding van de materiële activiteiten van de
materiële gedaante, vormloos wordt en geen verscheidenheid meer kent.
Maar net zoals er in de materiële wereld verscheidenheid bestaat, bestaat
er in de spirituele wereld ook verscheidenheid. Zij die dit niet weten, denken dat het spirituele bestaan tegengesteld is aan materiële variëteit. Maar in
werkelijkheid krijgt men in de spirituele hemel een spirituele gedaante. In
die spirituele hemel vinden spirituele activiteiten plaats en die activiteiten
maken samen het devotionele leven uit. Van die sfeer wordt gezegd dat
ze onaangetast is en dat men er kwalitatief gelijk is aan de Allerhoogste
Heer. Om deze kennis te krijgen, moet men alle spirituele kwaliteiten
ontwikkelen. Wie deze kwaliteiten ontwikkelt, is niet verstoord door de
schepping en evenmin door de vernietiging van de materiële wereld.

tekst 3
MaMa YaaeiNaMaRhd(Ba]ø TaiSMaNGa>a| dDaaMYahMa( )
SaM>av" SavR>aUTaaNaa& TaTaae >aviTa >aarTa )) 3 ))

mama yonir mahad brahma
tasmin garbhaˆ dadhmy aham
sambhavaƒ sarva-bh™tnˆ
tato bhavati bhrata
mama — Mijn; yoniƒ — oorsprong van de geboorte; mahat — de totale
materiële substantie; brahma — het allerhoogste; tasmin — daarin; garbham — bevruchting; dadhmi — schep; aham — Ik; sambhavaƒ — de
mogelijkheid; sarva-bh™tnm — van alle levende wezens; tataƒ —
daarna; bhavati — wordt; bhrata — o afstammeling van Bharata.
De totale materiële substantie, die Brahman genoemd wordt, is de
oorsprong van alle geboorte, o afstammeling van Bharata, en het
is dat Brahman dat Ik bevrucht en dat de geboorten van alle levende wezens mogelijk maakt.
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Commentaar: Dit is een beschrijving van de wereld: alles wat plaatsvindt
is het gevolg van het samengaan van ketra en ketra-jña, het lichaam en
de ziel. Dit samengaan van de materiële natuur en het levend wezen wordt
mogelijk gemaakt door de Allerhoogste God Zelf. Het mahat-tattva is de
totale oorzaak van de totale kosmische manifestatie en die totale materiële oorzaak of substantie, waarin de drie hoedanigheden van de materiële natuur zich bevinden, wordt soms Brahman genoemd. De Allerhoogste
Persoonlijkheid bevrucht die totale substantie en op die manier kunnen er
ontelbare universa ontstaan. Deze totale materiële substantie, het mahattattva, wordt in de vedische literatuur beschreven als Brahman: tasmd
etad brahma nma r™pam annaˆ ca jyate (MuŠaka Upaniad 1.1.19).
De Allerhoogste Persoon bevrucht dat Brahman met de levende wezens,
die als zaden zijn. De vierentwintig elementen, beginnend met aarde,
water, vuur en lucht, zijn allemaal materiële energie en vormen samen wat
het mahad brahma wordt genoemd, het grote Brahman of de materiële
natuur.
In het zevende hoofdstuk werd uitgelegd dat er een andere, hogere
natuur bestaat, namelijk het levend wezen. Door de wil van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is de hogere natuur vermengd met de materiële
natuur en komen alle levende wezens vervolgens uit deze materiële natuur voort.
De schorpioen legt haar eieren in een hoop rijst en soms wordt gezegd dat de schorpioen uit rijst wordt geboren. Maar de rijst is niet de
oorzaak van de schorpioen; in werkelijkheid werden de eieren door de
moederschorpioen gelegd. Zo is ook de materiële natuur niet de oorzaak
van de geboorte van de levende wezens. Het zaad komt van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en het lijkt alleen maar zo dat de levende
wezens uit de materiële natuur voortkomen. Op die manier heeft ieder levend wezen, overeenkomstig zijn vroegere activiteiten, een ander lichaam,
dat door de materiële natuur geschapen is, zodat het kan genieten of
lijden overeenkomstig die vroegere activiteiten. De Heer is de oorzaak van
alle verschijningsvormen van de levende wezens in de materiële wereld.

tekst 4
SavRYaaeiNazu k-aENTaeYa MaUTaRYa" SaM>aviNTa Yaa" )
TaaSaa& b]ø MahÛaeiNarh& bqJaPa[d" iPaTaa )) 4 ))

sarva-yoniu kaunteya
m™rtayaƒ sambhavanti yƒ
tsˆ brahma mahad yonir
ahaˆ b…ja-pradaƒ pit
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sarva-yoniu — in alle levenssoorten; kaunteya — o zoon van Kunt…;
m™rtayaƒ — gedaanten; sambhavanti — zij verschijnen; yƒ — welke;
tsm — van allemaal; brahma — het allerhoogste; mahat yoniƒ — bron
van geboorte in de materiële substantie; aham — Ik; b…ja-pradaƒ — de
zaadgevende; pit — vader.
Weet, o zoon van Kunt…, dat alle levensvormen kunnen bestaan
door hun geboorte in de materiële natuur en dat Ik de vader ben
die het zaad geeft.

Commentaar: In dit vers wordt duidelijk uitgelegd dat de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods, KŠa, de oorspronkelijke vader van alle levende
wezens is. De levende wezens zijn combinaties van de materiële natuur
en de spirituele natuur. Zulke levende wezens treft men niet alleen aan op
deze planeet, maar op iedere planeet, zelfs op de hoogste, waar Brahm
verblijft. Levende wezens zijn overal aanwezig; in de aarde bestaan levende wezens en zelfs in het water en in het vuur. Al deze verschijningen komen voort uit de moeder (de materiële natuur) en uit KŠa, die het zaad
geeft. Dit betekent dat de materiële wereld bevrucht wordt met levende
wezens, die tijdens de schepping in verschillende gedaanten tevoorschijn
komen overeenkomstig hun vroegere activiteiten.

tekst 5
Satv& rJaSTaMa wiTa Gau<aa" Pa[k*-iTaSaM>ava" )
iNabDNaiNTa Mahabahae dehe deihNaMaVYaYaMa( )) 5 ))

sattvaˆ rajas tama iti
guŠƒ prakti-sambhavƒ
nibadhnanti mah-bho
dehe dehinam avyayam
sattvam — de hoedanigheid goedheid; rajaƒ — de hoedanigheid hartstocht; tamaƒ — de hoedanigheid onwetendheid; iti — zo; guŠƒ — de
hoedanigheden; prakti — de materiële natuur; sambhavƒ — voortgebracht uit; nibadhnanti — binden; mah-bho — o sterkgearmde; dehe
— in dit lichaam; dehinam — het levend wezen; avyayam — eeuwige.
De materiële natuur bestaat uit drie hoedanigheden: goedheid,
hartstocht en onwetendheid. Wanneer het eeuwig levend wezen in
aanraking komt met de materiële natuur, o sterkgearmde Arjuna,
raakt het door deze hoedanigheden geconditioneerd.
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Commentaar: Omdat het levend wezen transcendentaal is, heeft het
niets met deze materiële natuur te maken. Toch is het in de ban van de drie
hoedanigheden van de materiële natuur en is het onder hun invloed actief,
omdat het door de materiële wereld geconditioneerd is geraakt. Onder
invloed van de drie hoedanigheden verwerven de levende wezens verschillende lichamen en worden ze gedwongen overeenkomstig te handelen. Dit is de oorzaak van de verschillende vormen van geluk en verdriet.

tekst 6
Ta}a Satv& iNaMaRl/TvaTPa[k-aXak-MaNaaMaYaMa( )
Sau%Sa®eNa bDNaaiTa jaNaSa®eNa caNaga )) 6 ))

tatra sattvaˆ nirmalatvt
prakakam anmayam
sukha-sa‰gena badhnti
jñna-sa‰gena cnagha
tatra — daar; sattvam — de hoedanigheid goedheid; nirmalatvt — het
zuiverst in de materiële wereld zijnd; prakakam — verlichtend; anmayam — zonder karmische reacties op zonden; sukha — aan geluk;
sa‰gena — door contact met; badhnti — bindt; jñna — aan kennis;
sa‰gena — door contact met; ca — ook; anagha — o zondeloze.
O zondeloze, de hoedanigheid goedheid, die zuiverder is dan de
andere twee, is verlichtend en bevrijdt iemand van de karmische
reacties op zijn zonden. Zij die zich in deze hoedanigheid bevinden,
raken geconditioneerd door een gevoel van geluk en kennis.

Commentaar: De levende wezens die door de materiële natuur geconditioneerd zijn, kunnen in verschillende typen worden onderverdeeld. De
een is gelukkig, een ander is zeer actief en weer een ander is hulpeloos. Al
deze typen van psychologische kenmerken zijn oorzaken van de geconditioneerde toestand van de levende wezens in de materiële natuur. Hoe
ze verschillend geconditioneerd zijn, wordt in dit deel van de Bhagavadg…t uitgelegd. De hoedanigheid goedheid wordt het eerst behandeld.
Het effect van het ontwikkelen van de hoedanigheid goedheid in de
materiële wereld is dat iemand wijzer wordt dan personen die anders geconditioneerd zijn. Iemand in de hoedanigheid goedheid wordt niet zo
erg beïnvloed door materiële ellende en hij ervaart vooruitgang in materiële kennis. Het typische voorbeeld van iemand in de hoedanigheid
goedheid is de brhmaŠa.
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Het geluksgevoel waarover dit vers spreekt, komt voort uit het begrip
dat iemand die in de hoedanigheid goedheid is, min of meer bevrijd is
van de karmische reacties op zijn zonden. De vedische literatuur zegt
in feite dat de hoedanigheid goedheid duidt op meer kennis en een
groter gevoel van geluk. Maar het probleem is dat wanneer een levend
wezen in de hoedanigheid goedheid is, het geconditioneerd raakt door
het gevoel geleerder en beter te zijn dan anderen. Op die manier raakt het
geconditioneerd.
De beste voorbeelden hiervan zijn de filosoof en de wetenschapper.
Beiden zijn heel trots op hun kennis en omdat ze over het algemeen hun
levensstandaard verbeteren, ervaren ze een soort materieel geluk. Dit
gevoel van toegenomen geluk in het geconditioneerde leven zorgt ervoor
dat ze gebonden raken door de hoedanigheid goedheid van de materiële
natuur. Zo voelen ze zich aangetrokken tot activiteiten in de hoedanigheid
goedheid en zolang ze deze aantrekking hebben, moeten ze een bepaald
type lichaam aanvaarden in de hoedanigheden van de materiële natuur.
Op die manier maken ze geen kans op bevrijding of op een overgang
naar de spirituele wereld. Iemand kan herhaaldelijk een filosoof, een
wetenschapper of een dichter worden en herhaaldelijk verstrikt raken in
dezelfde ongunstige situaties van geboorte en dood. Maar onder invloed
van de illusie van de materiële energie denkt iemand dat zo’n manier van
leven prettig is.

tekst 7
rJaae raGaaTMak&- iviÖ Ta*Z<aaSa®SaMauÙvMa( )
TaiàbDNaaiTa k-aENTaeYa k-MaRSa®eNa deihNaMa( )) 7 ))

rajo rgtmakaˆ viddhi
tŠ-sa‰ga-samudbhavam
tan nibadhnti kaunteya
karma-sa‰gena dehinam
rajaƒ — de hoedanigheid hartstocht; rga-tmakam — voortkomend
uit verlangen en lust; viddhi — weet; tŠ — met hunkering; sa‰ga —
contact; samudbhavam — voortkomend uit; tat — deze; nibadhnti —
bindt; kaunteya — o zoon van Kunt…; karma-sa‰gena — door contact
met resultaatgerichte activiteiten; dehinam — de belichaamde.
De hoedanigheid hartstocht komt voort uit ontelbare verlangens en
begeerten, o zoon van Kunt…, en zo raakt het belichaamde levend
wezen gebonden door materiële, resultaatgerichte activiteiten.
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Commentaar: De hoedanigheid hartstocht wordt gekenmerkt door de
aantrekking tussen man en vrouw. De vrouw is aangetrokken tot de man
en de man is aangetrokken tot de vrouw. Dat wordt de hoedanigheid
hartstocht genoemd. En wanneer de hoedanigheid hartstocht toeneemt,
ontwikkelt men het verlangen naar materieel genot; men zoekt naar zinsbevrediging. Iemand in de hoedanigheid hartstocht wil als zinsbevrediging aanzien in de samenleving, een gelukkig gezin met goede kinderen,
een mooie vrouw en een eigen huis. Dat zijn de producten van de hoedanigheid hartstocht. Zolang iemand naar deze dingen blijft verlangen,
moet hij heel hard werken. Hier wordt daarom duidelijk gezegd dat hij
gehecht raakt aan de vruchten van zijn activiteiten en dat hij als gevolg
daarvan gebonden raakt.
Om zijn vrouw, kinderen en samenleving tevreden te stellen en om
zijn prestige op te houden, moet zo iemand werken. De hele materiële wereld is daarom min of meer in de hoedanigheid hartstocht. Onze moderne
samenleving wordt als hoogontwikkeld gezien, omdat de hoedanigheid
hartstocht de standaard voor vooruitgang is; vroeger was de hoedanigheid
goedheid de standaard. Maar als er voor degenen in goedheid geen bevrijding is, wat zijn dan de kansen voor degenen die verstrikt zijn in de
hoedanigheid hartstocht?

tekst 8
TaMaSTvjaNaJa& iviÖ MaaehNa& SavRdeihNaaMa( )
Pa[Maadal/SYaiNad]ai>aSTaiàbDNaaiTa >aarTa )) 8 ))

tamas tv ajñna-jaˆ viddhi
mohanaˆ sarva-dehinm
pramdlasya-nidrbhis
tan nibadhnti bhrata
tamaƒ — de hoedanigheid onwetendheid; tu — maar; ajñna-jam —
voortkomend uit onwetendheid; viddhi — weet; mohanam — de waan;
sarva-dehinm — van alle belichaamde wezens; pramda — met waanzin; lasya — luiheid; nidrbhiƒ — en slaap; tat — deze; nibadhnti —
bindt; bhrata — o afstammeling van Bharata.
O afstammeling van Bharata, weet dat de hoedanigheid duisternis,
die voortkomt uit onwetendheid, de waan is waarin alle belichaamde levende wezens leven. De resultaten van deze hoedanigheid, die
de geconditioneerde ziel gebonden houden, zijn waanzin, luiheid
en slaap.

14.9

De drie hoedanigheden  van de   materiële natuur

/ 687

Commentaar: In dit vers is het specifieke gebruik van het woord ‘tu’ heel
belangrijk. Het geeft aan dat de hoedanigheid onwetendheid een zeer
typisch kenmerk van de belichaamde ziel is. De hoedanigheid onwetendheid is precies het tegenovergestelde van de hoedanigheid goedheid.
Door de hoedanigheid goedheid, door het ontwikkelen van kennis, kan
men begrijpen hoe alles in elkaar zit, maar de hoedanigheid onwetendheid is precies het tegenovergestelde. Iedereen die in de greep van de
hoedanigheid onwetendheid is, wordt gek en een gek kan niet begrijpen
hoe alles in elkaar zit. In plaats van vooruitgang te maken, gaat zo iemand
achteruit.
De vedische literatuur definieert de hoedanigheid onwetendheid als
volgt: vastu-ythtmya-jñnvarakaˆ viparyaya-jñna-janakaˆ tamaƒ
— in de greep van onwetendheid kan men een ding niet begrijpen zoals
het is. Iedereen kan bijvoorbeeld begrijpen dat omdat zijn grootvader gestorven is, hijzelf ook zal sterven; de mens is sterfelijk. De kinderen die
hij verwekt, zullen ook sterven. De dood is dus iets dat vaststaat. Toch
houden mensen zich als bezetenen bezig met het binnenhalen van geld
en werken ze dag en nacht hard zonder ook maar iets om de eeuwige ziel
te geven. Dit is waanzin. In hun waanzin zijn deze mensen erg onwillig
om hun spiritueel bewustzijn te ontwikkelen. Zulke mensen zijn heel lui.
Wanneer ze worden uitgenodigd om deel te nemen aan bijeenkomsten
voor spirituele ontwikkeling, zijn ze niet erg geïnteresseerd. Ze zijn niet
eens actief zoals iemand die door de hoedanigheid hartstocht beheerst
wordt.
Een andere kenmerk van iemand die ingebed ligt in de hoedanigheid
onwetendheid, is dat hij meer slaapt dan nodig is. Zes uur slaap is voldoende, maar iemand in de hoedanigheid onwetendheid slaapt op zijn
minst tien tot twaalf uur per dag. Zo iemand maakt altijd een neerslachtige
indruk en is verslaafd aan bedwelmende middelen en slaap. Dit zijn de
kenmerken van iemand die geconditioneerd is door de hoedanigheid
onwetendheid.

tekst 9
Satv& Sau%e SaÅYaiTa rJa" k-MaRi<a >aarTa )
jaNaMaav*TYa Tau TaMa" Pa[Maade SaÅYaTYauTa )) 9 ))

sattvaˆ sukhe sañjayati
rajaƒ karmaŠi bhrata
jñnam vtya tu tamaƒ
pramde sañjayaty uta
sattvam — de hoedanigheid goedheid; sukhe — aan geluk; sañjayati —
bindt; rajaƒ — de hoedanigheid hartstocht; karmaŠi — aan resultaat-
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gerichte activiteiten; bhrata — o afstammeling van Bharata; jñnam —
kennis; vtya — versluierend; tu — maar; tamaƒ — de hoedanigheid
onwetendheid; pramde — aan waanzin; sañjayati — bindt; uta — zo
wordt gezegd.
O afstammeling van Bharata, door de hoedanigheid goedheid raakt
men geconditioneerd door geluk; door de hoedanigheid hartstocht
raakt men geconditioneerd door resultaatgericht werk, en de hoedanigheid onwetendheid, die iemands kennis versluiert, bindt
iemand aan waanzin.

Commentaar: Iemand in de hoedanigheid goedheid vindt voldoening in
zijn activiteiten of in zijn intellectuele bezigheden. Voorbeelden hiervan
zijn filosofen, wetenschappers of leraren, die werkzaam zijn binnen een
bepaald kennisgebied en daarmee tevreden kunnen zijn. Iemand in de
hoedanigheid hartstocht zal zich, als er ook sprake is van vermenging met
de hoedanigheid goedheid, bezighouden met resultaatgerichte activiteiten; hij zal zoveel mogelijk in zijn bezit proberen te krijgen en zal geld
uitgeven aan goede doelen. Soms probeert hij ziekenhuizen te openen,
schenkingen aan liefdadigheidsinstellingen te doen enz. Dat zijn kenmerken van iemand in de hoedanigheid hartstocht. En de hoedanigheid onwetendheid versluiert kennis. Wat men ook doet onder haar invloed, het
zal niet goed zijn voor hemzelf en evenmin voor anderen.

tekst 10
rJaSTaMaêai>a>aUYa Satv& >aviTa >aarTa )
rJa" Satv& TaMaêEv TaMa" Satv& rJaSTaQaa )) 10 ))

rajas tama cbhibh™ya
sattvaˆ bhavati bhrata
rajaƒ sattvaˆ tama caiva
tamaƒ sattvaˆ rajas tath
rajaƒ — de hoedanigheid hartstocht; tamaƒ — de hoedanigheid onwetendheid; ca — en; abhibh™ya — de overhand gekregen hebbend; sattvam
— de hoedanigheid goedheid; bhavati — wordt prominent; bhrata — o
afstammeling van Bharata; rajaƒ — de hoedanigheid hartstocht; sattvam
— de hoedanigheid goedheid; tamaƒ — de hoedanigheid onwetendheid;
ca — en; eva — op die manier; tamaƒ — de hoedanigheid onwetendheid; sattvam — de hoedanigheid goedheid; rajaƒ — de hoedanigheid
hartstocht; tath — zo.
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Soms heeft de hoedanigheid goedheid de overhand en verdrijft ze
de hoedanigheden hartstocht en onwetendheid, o afstammeling
van Bharata. Soms verdrijft de hoedanigheid hartstocht goedheid
en onwetendheid en dan weer verdrijft onwetendheid goedheid
en hartstocht. Op die manier is er altijd strijd om de overmacht.

Commentaar: Wanneer de hoedanigheid hartstocht de overhand heeft,
zijn de hoedanigheden goedheid en onwetendheid verslagen. Wanneer de
hoedanigheid goedheid de overhand heeft, zijn hartstocht en onwetendheid verslagen. En wanneer de hoedanigheid onwetendheid de overhand
heeft, zijn hartstocht en goedheid verslagen. Deze competitie is voortdurend
aan de gang. Wie werkelijk vooruitgang wil maken in KŠa-bewustzijn,
moet daarom aan deze hoedanigheden ontstijgen.
Aan iemands gedrag, activiteiten, eetgewoonten enz. kan men zien
welke bepaalde hoedanigheid bij iemand de overhand heeft; in latere
hoofdstukken zal dit allemaal worden uitgelegd. Maar wie wil, kan, door
oefening, de hoedanigheid goedheid ontwikkelen en op die manier de
hoedanigheden onwetendheid en hartstocht verslaan. Op dezelfde manier
kan iemand ook de hoedanigheid hartstocht ontwikkelen en de hoedanigheden goedheid en onwetendheid verslaan. Of men kan de hoedanigheid
onwetendheid ontwikkelen en de hoedanigheden goedheid en hartstocht
verslaan. Ook al bestaan er drie hoedanigheden van de materiële natuur,
wie vastberaden is, kan gezegend worden met de hoedanigheid goedheid.
En door de hoedanigheid goedheid te overstijgen, kan men tot het niveau
van zuivere goedheid komen, wat de vasudeva-toestand wordt genoemd,
een toestand waarin men de wetenschap van God kan begrijpen. Aan de
hand van de bepaalde activiteiten die een persoon verricht, kan men begrijpen in welke hoedanigheid van de natuur hij zich bevindt.

tekst 11
SavRÜarezu dehe_iSMaNPa[k-aXa oPaJaaYaTae )
jaNa& Yada Tada ivÛaiÜv*Ö& SatviMaTYauTa )) 11 ))

sarva-dvreu dehe ’smin
praka upajyate
jñnaˆ yad tad vidyd
vivddhaˆ sattvam ity uta
sarva-dvreu — in alle poorten; dehe asmin — in dit lichaam; prakaƒ
— de eigenschap van verlichting; upajyate — ontwikkelt; jñnam —
kennis; yad — wanneer; tad — dan; vidyt — weet; vivddham —
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toegenomen; sattvam — de hoedanigheid goedheid; iti uta — zo wordt
gezegd.
De aanwezigheid van de hoedanigheid goedheid kan worden ervaren wanneer alle poorten van het lichaam door kennis worden
verlicht.

Commentaar: Er zijn negen poorten in het lichaam: twee ogen, twee
oren, twee neusgaten, de mond, de geslachtsdelen en de anus. Wanneer
elke poort verlicht wordt door de kenmerken van goedheid, dan betekent
dat dat die persoon de hoedanigheid goedheid ontwikkeld heeft. In de
hoedanigheid goedheid ziet, hoort en voelt men de dingen op de juiste
manier. Zo iemand wordt vanbinnen en vanbuiten gezuiverd. In elke poort
ontwikkelen zich de kenmerken van geluk en dat duidt op goedheid.

tekst 12
l/ae>a" Pa[v*itararM>a" k-MaR<aaMaXaMa" SPa*ha )
rJaSYaeTaaiNa JaaYaNTae ivv*Öe >arTazR>a )) 12 ))

lobhaƒ pravttir rambhaƒ
karmaŠm aamaƒ sph
rajasy etni jyante
vivddhe bharatarabha
lobhaƒ — hebzucht; pravttiƒ — activiteit; rambhaƒ — streven; karmaŠm — in activiteiten; aamaƒ — onbedwingbare; sph — begeerte;
rajasi — van de hoedanigheid hartstocht; etni — al deze; jyante —
ontwikkelen; vivddhe — wanneer er een overmaat is; bharata-abha
— o beste van de afstammelingen van Bharata.
O beste onder de Bhrata’s, wanneer de hoedanigheid hartstocht
toeneemt, beginnen zich de kenmerken van grote gehechtheid,
resultaatgerichte activiteit, zeer grote inspanning, onbedwingbare
begeerte en vurig verlangen te ontwikkelen.

Commentaar: Iemand in de hoedanigheid hartstocht is nooit tevreden
met de positie die hij tot dusver verworven heeft; hij hunkert ernaar deze
te verbeteren. Wanneer hij een woning voor zichzelf wil bouwen, dan
doet hij zijn best om er een paleis van te maken, alsof hij er eeuwig in zal
kunnen wonen. Daarnaast ontwikkelt hij een sterk verlangen naar zinsbe-
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vrediging. Er komt geen einde aan zulke verlangens. Hij wil altijd bij zijn
gezin en in zijn huis blijven en doorgaan met het bevredigen van zijn
zintuigen. Hieraan komt geen eind. Al deze kenmerken zijn karakteristiek
voor de hoedanigheid hartstocht.

tekst 13
APa[k-aXaae_Pa[v*itaê Pa[Maadae Maaeh Wv c )
TaMaSYaeTaaiNa JaaYaNTae ivv*Öe ku-åNaNdNa )) 13 ))

aprako ’pravtti ca
pramdo moha eva ca
tamasy etni jyante
vivddhe kuru-nandana
aprakaƒ — duisternis; apravttiƒ — inactiviteit; ca — en; pramdaƒ
— waanzin; mohaƒ — illusie; eva — zeker; ca — ook; tamasi — van de
hoedanigheid onwetendheid; etni — deze; jyante — worden gemanifesteerd; vivddhe — wanneer ontwikkeld; kuru-nandana — o zoon van
Kuru.
Wanneer de hoedanigheid onwetendheid toeneemt, o zoon van
Kuru, worden duisternis, passiviteit, waanzin en illusie zichtbaar.

Commentaar: Waar verlichting afwezig is, is geen kennis. Iemand in de
hoedanigheid onwetendheid is niet actief volgens een regulerend principe; hij wil alleen doen wat hij zelf wil, zonder bepaald doel. Ook al heeft
hij het vermogen iets te doen, toch doet hij geen moeite. Dat wordt illusie
genoemd. Hoewel bewustzijn aanwezig is, leidt hij een passief leven. Dat
zijn de kenmerken van iemand in de hoedanigheid onwetendheid.

tekst 14
Yada Satve Pa[v*Öe Tau Pa[l/Ya& YaaiTa deh>a*Ta( )
TadaetaMaivda& l/aek-aNaMal/aNPa[iTaPaÛTae )) 14 ))

yad sattve pravddhe tu
pralayaˆ yti deha-bht
tadottama-vidˆ lokn
amaln pratipadyate
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14.15

yad — wanneer; sattve — de hoedanigheid goedheid; pravddhe — ontwikkeld; tu — maar; pralayam — ontbinding; yti — gaat; deha-bht —
de belichaamde; tad — dan; uttama-vidm — van de grote wijzen;
lokn — de planeten; amaln — zuivere; pratipadyate — bereikt.
Wie sterft in de hoedanigheid goedheid, bereikt de zuivere, hogere
planeten van de grote wijzen.

Commentaar: Iemand in de hoedanigheid goedheid bereikt de hogere
planetenstelsels zoals Brahmaloka of Janoloka en ervaart daar goddelijk
geluk. Het woord ‘amaln’, dat ‘vrij van de hoedanigheden hartstocht
en onwetendheid’ betekent, is belangrijk. Er zijn veel onzuiverheden in
de materiële wereld, maar daarbinnen is de hoedanigheid goedheid de
zuiverste bestaansvorm. Er bestaan verschillende soorten planeten voor
verschillende soorten levende wezens. Zij die in de hoedanigheid goedheid sterven, worden verheven naar de planeten waar grote wijzen en
grote toegewijden leven.

tekst 15
rJaiSa Pa[l/Ya& GaTva k-MaRSai®zu JaaYaTae )
TaQaa Pa[l/INaSTaMaiSa MaU!YaaeiNazu JaaYaTae )) 15 ))

rajasi pralayaˆ gatv
karma-sa‰giu jyate
tath pral…nas tamasi
m™ha-yoniu jyate
rajasi — in hartstocht; pralayam — ontbinding; gatv — bereikt hebbend; karma-sa‰giu — in de omgang met hen die resultaatgerichte activiteiten verrichten; jyate — wordt geboren; tath — op dezelfde manier;
pral…naƒ — ontbonden; tamasi — in onwetendheid; m™ha-yoniu — in
diersoorten; jyate — wordt geboren.
Wie sterft in de hoedanigheid hartstocht, wordt geboren onder
degenen die zich bezighouden met resultaatgerichte activiteiten. En
wie sterft in de hoedanigheid onwetendheid, wordt in het dierenrijk geboren.

Commentaar: Sommige mensen hebben het idee dat als de ziel het niveau van het menselijk leven bereikt, ze nooit weer kan afdalen. Dat is
onjuist. Volgens dit vers zal iemand die de hoedanigheid onwetendheid
heeft ontwikkeld, na zijn dood gedegradeerd worden naar een dierlijke
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levensvorm. Vanuit die positie moet men zich door een evolutionair proces opnieuw verheffen om weer tot een menselijke levensvorm te komen.
Zij die het menselijk leven werkelijk serieus nemen, moeten zich daarom
toeleggen op het ontwikkelen van de hoedanigheid goedheid en in goed
gezelschap de hoedanigheden overstijgen en KŠa-bewust worden. Dit
is het doel van het menselijk leven. Anders is het niet zeker of het menselijk wezen opnieuw de menselijke status zal krijgen.

tekst 16
k-MaR<a" Sauk*-TaSYaahu" Saaitvk&- iNaMaRl&/ f-l/Ma( )
rJaSaSTau f-l&/ du"%MajaNa& TaMaSa" f-l/Ma( )) 16 ))

karmaŠaƒ suktasyhuƒ
sttvikaˆ nirmalaˆ phalam
rajasas tu phalaˆ duƒkham
ajñnaˆ tamasaƒ phalam
karmaŠaƒ — van activiteiten; su-ktasya — vroom; huƒ — wordt gezegd; sttvikam — in de hoedanigheid goedheid; nirmalam — gezuiverd;
phalam — het resultaat; rajasaƒ — van de hoedanigheid hartstocht; tu —
maar; phalam — het resultaat; duƒkham — ellende; ajñnam — dwaasheid; tamasaƒ — van de hoedanigheid onwetendheid; phalam — het
resultaat.
Het resultaat van vrome activiteiten is zuiver en is in de hoedanigheid goedheid. Maar activiteiten die in de hoedanigheid hartstocht
worden gedaan, leiden tot ellende en activiteiten in de hoedanigheid onwetendheid leiden tot dwaasheid.

Commentaar: Het resultaat van vrome activiteiten in de hoedanigheid
goedheid is zuiver. De wijzen, die vrij zijn van alle illusie, zijn daarom vol
geluk. Maar activiteiten in de hoedanigheid hartstocht zijn alleen maar
ellendig. Iedere activiteit voor materieel geluk is gedoemd te mislukken.
Wanneer iemand bijvoorbeeld een wolkenkrabber wil hebben, dan zal
daarvoor zoveel menselijke ellende doorstaan moeten worden voordat
hij gebouwd kan worden. De financier moet veel moeite doen om een
groot vermogen bij elkaar te brengen en zij die zwoegen om het gebouw
neer te zetten moeten een grote fysieke inspanning leveren. Er komt altijd
ellende bij kijken. De Bhagavad-g…t zegt daarom dat iedere activiteit die
onder invloed van de hoedanigheid hartstocht plaatsvindt, beslist met
veel ellende gepaard gaat. Misschien dat het een beetje zogenaamd men-
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taal geluk oplevert — ‘Ik heb dit huis’, ‘Al dit geld is van mij’ — maar dit
is geen werkelijk geluk.
Van iemand in de hoedanigheid onwetendheid kan worden gezegd
dat hij geen kennis heeft; daarom leiden al zijn activiteiten tot ellende, die
hij in dit leven al ondergaat en waarna hij naar een dierlijke levensvorm
gaat. Het dierlijk leven is altijd ellendig, ook al kunnen de dieren dit onder
invloed van de illusionerende energie, my, niet begrijpen.
Het slachten van arme dieren komt ook voort uit de hoedanigheid
onwetendheid. Dierenslachters weten niet dat het dier in een toekomstig
leven een geschikt lichaam zal hebben om hen te doden. Dat is de wet
van de natuur. In de menselijke samenleving is het zo dat als iemand een
ander vermoordt, hij ter dood gebracht moet worden. Dat is de wet van
de staat. Door onwetendheid zien mensen niet dat er een universele staat
is die door de Allerhoogste Heer wordt bestuurd.
Ieder levend wezen is een zoon van de Allerhoogste Heer en Hij staat
niet toe dat er zelfs maar een mier wordt gedood. Dat zal men moeten
vergelden. Het overmatig doden van dieren voor het bevredigen van de
tong is de grofste vorm van onwetendheid. Voor een menselijk wezen is
het onnodig dieren te doden, omdat God zoveel aangename dingen heeft
gegeven. Wie toch toegeeft aan vleeseten, handelt uit onwetendheid en
gaat een zeer duistere toekomst tegemoet.
Van al het doden van dieren is het doden van koeien het wreedst,
omdat de koe zo goed is ons melk te geven. Het slachten van koeien
is een daad van de allerdiepste onwetendheid. In de vedische literatuur
wordt met de woorden ‘gobhiƒ r…Š…ta matsaram’ (¬g-veda 9.46.4) aangegeven dat iemand die ernaar verlangt een koe te doden nadat hij zich
te goed heeft gedaan aan haar melk, in de allerdiepste onwetendheid verkeert. In de vedische literatuur is er ook een gebed dat zegt:
namo brahmaŠya-devya
go-brhmaŠa-hitya ca
jagad-dhitya kŠya
govindya namo namaƒ
‘Mijn Heer, U hebt het beste voor met de koeien en de brhmaŠa’s alsook
met de gehele menselijke samenleving en de wereld.’ (ViŠu PurŠa
1.19.65) Dit gebed geeft speciaal aandacht aan het beschermen van de
koeien en de brhmaŠa’s. De brhmaŠa’s zijn het symbool van spiritueel
onderwijs en koeien zijn het symbool van het waardevolste voedsel; deze
twee levende wezens, de brhmaŠa’s en de koeien, moeten dus alle bescherming krijgen — dat is werkelijke vooruitgang van de samenleving.
In de moderne menselijke samenleving wordt spirituele kennis verwaarloosd en wordt het doden van koeien aangemoedigd. Hieruit kan
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worden opgemaakt dat de menselijke samenleving de verkeerde kant opgaat en dat ze zichzelf naar de ondergang voert. Een beschaving die haar
burgers op zo’n manier leiding geeft dat ze in hun volgende levens dieren
worden, is beslist geen menselijke beschaving. De huidige menselijke
samenleving wordt dus in hoge mate misleid door de hoedanigheden
hartstocht en onwetendheid. Het is een zeer gevaarlijk tijdperk en alle
naties moeten ervoor zorgen dat ze voorzien in de gemakkelijkste methode
— KŠa-bewustzijn — om de mensheid van het grootste gevaar te redden.

tekst 17
SatvaTSaÅaYaTae jaNa& rJaSaae l/ae>a Wv c )
Pa[MaadMaaehaE TaMaSaae >avTaae_jaNaMaev c )) 17 ))

sattvt sañjyate jñnaˆ
rajaso lobha eva ca
pramda-mohau tamaso
bhavato ’jñnam eva ca
sattvt — van de hoedanigheid goedheid; sañjyate — ontwikkelt; jñnam — kennis; rajasaƒ — van de hoedanigheid hartstocht; lobhaƒ —
hebzucht; eva — zeker; ca — en; pramda — waanzin; mohau — en
illusie; tamasaƒ — van de hoedanigheid onwetendheid; bhavataƒ — ontwikkelen; ajñnam — dwaasheid; eva — zeker; ca — en.
Uit de hoedanigheid goedheid komt werkelijke kennis voort; uit de
hoedanigheid hartstocht komt hebzucht voort, en uit de hoedanigheid onwetendheid komen dwaasheid, waanzin en illusie voort.

Commentaar: Omdat de huidige beschaving niet bepaald ideaal is voor
de levende wezens, wordt KŠa-bewustzijn aangeraden. Door KŠabewustzijn zal de samenleving de hoedanigheid goedheid ontwikkelen.
Wanneer de hoedanigheid goedheid wordt ontwikkeld, zullen mensen de
dingen kunnen zien zoals ze zijn. In de hoedanigheid onwetendheid zijn
mensen net als dieren en kunnen ze de dingen niet helder zien. Ze zien
bijvoorbeeld niet in dat ze door een dier te doden de kans lopen in het
volgend leven door datzelfde dier gedood te worden. Omdat mensen niet
onderwezen worden in werkelijke kennis, worden ze onverantwoordelijk.
Om deze onverantwoordelijkheid te stoppen moet er onderwijs zijn,
zodat de mensen in het algemeen de hoedanigheid goedheid kunnen ontwikkelen. Wanneer ze werkelijk onderwijs in de hoedanigheid goedheid
hebben gehad, zullen ze ernstig worden en volledige kennis hebben van
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de dingen zoals ze zijn. Mensen zullen dan gelukkig en voorspoedig zijn.
Zelfs als de meerderheid van de mensen niet gelukkig en voorspoedig
is, kan een bepaald percentage van de bevolking dat KŠa-bewustzijn
ontwikkelt en daardoor in de hoedanigheid goedheid komt, het mogelijk
maken dat er over de hele wereld vrede en voorspoed heerst. Maar dat zal
niet het geval zijn wanneer de wereld zich aan de hoedanigheden hartstocht en onwetendheid overgeeft.
Mensen in de hoedanigheid hartstocht worden hebzuchtig en hun
verlangen naar zinsbevrediging kent geen grenzen. Men kan zien dat, zelfs
al heeft iemand genoeg geld en voldoende voorzieningen voor zinsbevrediging, hij geen geluk en gemoedsrust heeft. Dat is onmogelijk omdat zo
iemand wordt beïnvloed door de hoedanigheid hartstocht. Wie werkelijk
gelukkig wil worden, zal niet veel aan zijn geld hebben; hij moet zich
verheffen tot de hoedanigheid goedheid door KŠa-bewustzijn te beoefenen. Wie bezig is in de hoedanigheid hartstocht, zal niet alleen mentaal
gezien ongelukkig zijn, maar zijn beroep en zijn werk zullen hem ook tot
last zijn. Hij moet veel plannen maken en van alles verzinnen om genoeg
geld bijeen te krijgen om zijn maatschappelijk aanzien in stand te houden.
Dit is allemaal ellendig.
In de hoedanigheid onwetendheid worden mensen gek. Omdat ze
overspannen zijn door de omstandigheden zoeken ze hun toevlucht in
drugs, waardoor ze verder in onwetendheid zinken. Hun toekomst in het
leven ziet er heel donker uit.

tekst 18
Oß| GaC^iNTa SatvSQaa MaDYae iTaïiNTa raJaSaa" )
JagaNYaGau<av*itaSQaa ADaae GaC^iNTa TaaMaSaa" )) 18 ))

™rdhvaˆ gacchanti sattva-sth
madhye ti˜hanti rjasƒ
jaghanya-guŠa-vtti-sth
adho gacchanti tmasƒ
™rdhvam — omhoog; gacchanti — gaan; sattva-sthƒ — zij die zich in de
hoedanigheid goedheid bevinden; madhye — in het midden; ti˜hanti —
verblijven; rjasƒ — zij die zich in hartstocht bevinden; jaghanya — van
de afschuwelijke; guŠa — hoedanigheid; vtti-sthƒ — wiens bezigheid;
adhaƒ — omlaag; gacchanti — gaan; tmasƒ — personen in de hoedanigheid onwetendheid.
Zij die zich in de hoedanigheid goedheid bevinden gaan geleidelijk
aan omhoog naar de hogere planeten; degenen in de hoedanigheid
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hartstocht leven op de aardse planeten, en personen in de weerzinwekkende hoedanigheid onwetendheid dalen af naar de helse
werelden.

Commentaar: In dit vers worden de resultaten van activiteiten in de drie
hoedanigheden van de materiële natuur nog duidelijker uiteengezet. Er
is een hoger planetenstelsel, dat uit de hemelse planeten bestaat en waar
iedereen zeer verheven is. Naargelang de mate van ontwikkeling van de
hoedanigheid goedheid kan het levend wezen naar verschillende planeten in dit systeem worden overgebracht. De hoogste planeet is Satyaloka
of Brahmaloka, de plaats waar de eerste persoon in dit universum, heer
Brahm, verblijft. We hebben al gezien dat we ons nauwelijks de wonderlijke levensomstandigheden op Brahmaloka kunnen voorstellen, maar de
hoogste levensomstandigheid, de hoedanigheid goedheid, kan ons daarnaar toe brengen.
De hoedanigheid hartstocht is gemengd. Ze bevindt zich in het midden, tussen de hoedanigheden goedheid en onwetendheid in. Het komt
zelden voor dat een persoon zuiver in de hoedanigheid hartstocht is, maar
zelfs al zou hij dat zijn, dan zou hij op deze aarde blijven als een koning of
een rijk man. Maar omdat er mengelingen van de hoedanigheden zijn, kan
men ook afdalen. Mensen op aarde, die in de hoedanigheden hartstocht en
onwetendheid zijn, kunnen de toegang tot hogere planeten niet afdwingen
door gebruik te maken van een machine. In de hoedanigheid hartstocht
bestaat ook de kans dat men in zijn volgend leven waanzinnig wordt.
De laagste kwaliteit, de hoedanigheid onwetendheid, wordt hier beschreven als weerzinwekkend. Het ontwikkelen van onwetendheid is zeer,
zeer riskant. Het is de laagste kwaliteit in de materiële natuur. Beneden
het menselijk niveau zijn er acht miljoen levenssoorten — vogels, viervoeters, reptielen, bomen enz. — en naargelang de ontwikkeling van de
hoedanigheid onwetendheid worden mensen naar deze lagere, weerzinwekkende toestanden gebracht. Het woord ‘tmasƒ’ is hier zeer belangrijk en verwijst naar degenen die voortdurend in de hoedanigheid onwetendheid blijven, zonder naar een hogere hoedanigheid te komen. Hun
toekomst ziet er heel donker uit.
Voor mensen in de hoedanigheden hartstocht en onwetendheid bestaat er een mogelijkheid om verheven te worden naar de hoedanigheid
goedheid, namelijk het systeem dat KŠa-bewustzijn wordt genoemd.
Maar wie geen gebruik maakt van deze mogelijkheid, zal zeker in de
lagere hoedanigheden blijven.

tekst 19
NaaNYa& Gau<ae>Ya" k-TaaRr& Yada d]íaNauPaXYaiTa )
Gau<ae>Yaê Par& veita MaÙav& Saae_iDaGaC^iTa )) 19 ))
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nnyaˆ guŠebhyaƒ kartraˆ
yad dra˜nupayati
guŠebhya ca paraˆ vetti
mad-bhvaˆ so ’dhigacchati
na — geen; anyam — andere; guŠebhyaƒ — dan de hoedanigheden;
kartram — degene die verricht; yad — wanneer; dra˜ — iemand die
ziet; anupayati — ziet juist; guŠebhyaƒ — aan de drie hoedanigheden
van de materiële natuur; ca — en; param — ontstegen; vetti — weet; matbhvam — tot Mijn spirituele zijnstoestand; saƒ — hij; adhigacchati —
wordt bevorderd.
Wie goed beseft dat tijdens alle activiteiten niets anders dan deze
drie hoedanigheden van de materiële natuur werkzaam zijn, en
wie de Allerhoogste Heer kent, die aan al deze hoedanigheden
ontstegen is, bereikt Mijn spirituele natuur.

Commentaar: Men kan alle activiteiten van de hoedanigheden van de
materiële natuur op een eenvoudige manier overstijgen, door ze op de
juiste manier van de juiste personen te leren begrijpen. De werkelijke spiritueel leraar is KŠa en Hij brengt deze spirituele kennis over op Arjuna.
Op dezelfde manier moet men de wetenschap van activiteiten in termen
van de hoedanigheden van de materiële natuur leren begrijpen van hen
die volledig KŠa-bewust zijn. Wie dat niet doet, zal zijn leven een verkeerde richting geven. Door de instructie van een bonafide spiritueel
leraar kan een levend wezen zijn spirituele positie, zijn materiële lichaam
en zijn zintuigen begrijpen en kan het ook begrijpen hoe het verstrikt is en
zich in de greep van de hoedanigheden van de materiële natuur bevindt.
Het is hulpeloos in de greep van die hoedanigheden. Maar wanneer het
inziet wat zijn werkelijke positie is, kan het op het transcendentale niveau
komen, omdat het de gelegenheid heeft een spiritueel leven te leiden.
Het levend wezen is in werkelijkheid niet degene die verschillende activiteiten verricht. Het is gedwongen tot activiteit, omdat het zich in een
bepaald type lichaam bevindt, dat door een bepaalde hoedanigheid van
de materiële natuur wordt bestuurd.
Tenzij men de hulp van een spirituele autoriteit heeft, kan men niet
begrijpen in welke positie men zich eigenlijk bevindt. In het gezelschap
van een bonafide spiritueel leraar kan men inzien wat zijn werkelijke
positie is en met dat inzicht kan men verankerd raken in KŠa-bewustzijn.
Een KŠa-bewust persoon is niet meer in de greep van de hoedanigheden
van de materiële natuur. In het zevende hoofdstuk werd al gezegd dat wie
zich aan KŠa heeft overgegeven, verlost wordt van de activiteiten van de
materiële natuur. Voor wie in staat is de dingen te zien zoals ze zijn, zal de
invloed van de materiële natuur geleidelijk aan afnemen.
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tekst 20
Gau<aaNaeTaaNaTaqTYa }aqNdehq dehSaMauÙvaNa( )
JaNMaMa*TYauJaradu"%EivRMau¢-ae_Ma*TaMaénuTae )) 20 ))

guŠn etn at…tya tr…n
deh… deha-samudbhavn
janma-mtyu-jar-duƒkhair
vimukto ’mtam anute
guŠn — hoedanigheden; etn — al deze; at…tya — transcenderend;
tr…n — drie; deh… — de belichaamde; deha — het lichaam; samudbhavn
— voortkomend uit; janma — van geboorte; mtyu — dood; jar — en
ouderdom; duƒkhaiƒ — de ellende; vimuktaƒ — bevrijd van; amtam
— nectar; anute — hij geniet.
Wanneer het belichaamde levend wezen in staat is te ontstijgen aan
deze drie hoedanigheden die in verband staan met het materiële
lichaam, dan kan het bevrijd raken van geboorte, dood, ouderdom
en de ellende daarvan en kan het zelfs in dit leven al van nectar
genieten.

Commentaar: In dit vers wordt uitgelegd hoe men transcendentaal en volledig KŠa-bewust kan blijven, zelfs al bevindt men zich in het lichaam.
Het sanskrietwoord ‘deh…’ betekent ‘belichaamd’. Ook al bevindt men
zich in een materieel lichaam, men kan door zijn vooruitgang in spirituele
kennis vrijkomen van de invloed van de hoedanigheden van de materiële natuur. Zelfs in dit lichaam kan men het geluk van het spirituele leven
al ervaren en na het verlaten van zijn lichaam gaat men zeker naar de spirituele hemel. Maar men kan zelfs in dit lichaam al reëel spiritueel geluk
ervaren. Met andere woorden, devotionele dienst in KŠa-bewust-zijn is
het teken van bevrijding van materiële gebondenheid. Dit zal in het achttiende hoofdstuk worden uitgelegd. Wie bevrijd is van de invloed van
de hoedanigheden van de materiële natuur, kan met devotionele dienst
beginnen.

tekst 21
AJauRNa ovac )
kE-ilR/®EñqNGau<aaNaeTaaNaTaqTaae >aviTa Pa[>aae )
ik-Maacar" k-Qa& cETaa&ñqNGau<aaNaiTavTaRTae )) 21 ))
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arjuna uvca
kair li‰gais tr…n guŠn etn
at…to bhavati prabho
kim craƒ kathaˆ caitˆs
tr…n guŠn ativartate
arjunaƒ uvca — Arjuna zei; kaiƒ — door welke; li‰gaiƒ — symptomen;
tr…n — drie; guŠn — hoedanigheden; etn — al deze; at…taƒ — ontstegen zijnd; bhavati — is; prabho — o mijn Heer; kim — wat; craƒ —
gedrag; katham — hoe; ca — ook; etn — deze; tr…n — drie; guŠn
— hoedanigheden; ativartate — transcendeert.
Arjuna vroeg: O Heer, waaraan kan men iemand herkennen die
aan deze drie hoedanigheden ontstegen is? Hoe gedraagt hij zich?
En hoe ontstijgt hij aan de drie hoedanigheden van de materiële
natuur?

Commentaar: In dit vers stelt Arjuna zeer goede vragen. Hij wil weten
wat de kenmerken zijn van een persoon die al ontstegen is aan de materiële hoedanigheden. Allereerst vraagt hij naar de kenmerken van zo’n
transcendentaal persoon. Hoe kan iemand zien dat hij al aan de invloed
van de hoedanigheden van de materiële natuur ontstegen is? Ten tweede
vraagt hij hoe zo’n transcendentalist leeft en wat zijn activiteiten zijn. Zijn
die gereguleerd of niet gereguleerd? En ten slotte vraagt Arjuna naar de
methode waardoor hij de transcendentale natuur kan bereiken. Dat is
heel belangrijk. Tenzij iemand de rechtstreekse methode kent waardoor
hij altijd transcendentaal kan blijven, kan hij onmogelijk blijk geven van
de kenmerken die daarbij horen. Al deze vragen die Arjuna stelt, zijn zeer
belangrijk en de Heer zal ze beantwoorden.

tekst 22 – 25
é[q>aGavaNauvac )
Pa[k-aXa& c Pa[v*ita& c MaaehMaev c Paa<@v )
Na Üeií SaMPa[v*taaiNa Na iNav*taaiNa k-ax(+aiTa )) 22 ))
odaSaqNavdaSaqNaae Gau<aEYaaeR Na ivcaLYaTae )
Gau<aa vTaRNTa wTYaev& Yaae_viTaïiTa Nae®Tae )) 23 ))
SaMadu"%Sau%" SvSQa" SaMal/aeíaXMak-aÄNa" )
TauLYaiPa[YaaiPa[Yaae DaqrSTauLYaiNaNdaTMaSa&STauiTa" )) 24 ))
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MaaNaaPaMaaNaYaaeSTauLYaSTauLYaae iMa}aairPa+aYaae" )
SavaRrM>aPairTYaaGaq Gau<aaTaqTa" Sa oCYaTae )) 25 ))

r…-bhagavn uvca
prakaˆ ca pravttiˆ ca
moham eva ca pŠava
na dve˜i sampravttni
na nivttni k‰kati
uds…na-vad s…no
guŠair yo na viclyate
guŠ vartanta ity evaˆ
yo ’vati˜hati ne‰gate
sama-duƒkha-sukhaƒ sva-sthaƒ
sama-lo˜ma-kñcanaƒ
tulya-priypriyo dh…ras
tulya-nindtma-saˆstutiƒ
mnpamnayos tulyas
tulyo mitrri-pakayoƒ
sarvrambha-parityg…
guŠt…taƒ sa ucyate
r…-bhagavn uvca — de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei; prakam — verlichting; ca — en; pravttim — gehechtheid; ca — en; moham
— illusie; eva ca — ook; pŠava — o zoon van PŠu; na dve˜i — haat
niet; sampravttni — hoewel ontwikkeld; na nivttni — noch het stoppen van ontwikkeling; k‰kati — verlangt; uds…na-vat — als neutraal;
s…naƒ — gebleven; guŠaiƒ — door de hoedanigheden; yaƒ — iemand
die; na — nooit; viclyate — raakt verstoord; guŠƒ — de hoedanigheden;
vartante — zijn actief; iti evam — dit wetend; yaƒ — iemand die; avati˜hati — blijft; na — nooit; i‰gate — beroert; sama — gelijk; duƒkha
— in ellende; sukhaƒ — in geluk; sva-sthaƒ — in zijn wezenlijke positie
bevindend; sama — gelijk; lo˜a — een kluit aarde; ama — steen; kñcanaƒ — goud; tulya — gelijkmoedig; priya — tegenover het dierbare;
apriyaƒ — en dat wat niet dierbaar is; dh…raƒ — standvastig; tulya —
gelijk; nind — tijdens belastering; tma-saˆstutiƒ — en verheerlijking
van zichzelf; mna — in eer; apamnayoƒ — en schande; tulyaƒ — gelijk;
tulyaƒ — gelijk; mitra — van vrienden; ari — en vijanden; pakayoƒ
— tegenover de partijen; sarva — van alle; rambha — inspanningen;
parityg… — iemand die zich onthecht; guŠa-at…taƒ — ontstegen aan de
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drie hoedanigheden van de materiële natuur; saƒ — hij; ucyate — wordt
genoemd.
De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: O zoon van PŠu, wie
geen hekel heeft aan verlichting, gehechtheid en illusie wanneer
deze zich voordoen, maar er evenmin naar verlangt wanneer ze
verdwijnen; wie onbewogen en onverstoorbaar is tijdens al deze
wisselwerkingen van de materiële hoedanigheden en neutraal en
transcendentaal blijft, omdat hij weet dat alleen de hoedanigheden
werkzaam zijn; wie verankerd is in het zelf en geluk en ellende
als hetzelfde beschouwt; wie dezelfde waarde hecht aan een kluit
aarde, een steen en een brok goud; wie neutraal is ten opzichte
van alles wat wenselijk en niet wenselijk is; wie standvastig is en
gelijkmoedig blijft tijdens eer en schande of wanneer hij geprezen
wordt of bespot; wie vriend en vijand op dezelfde manier behandelt en zich van alle materiële activiteiten onthecht heeft — van
zo’n persoon wordt gezegd dat hij aan de drie hoedanigheden van
de materiële natuur is ontstegen.

Commentaar: Arjuna stelde drie verschillende vragen en de Heer beantwoordde ze een voor een. In deze verzen geeft KŠa allereerst aan
dat een persoon die zich op een transcendentaal niveau bevindt, niet
haatdragend is en nergens naar hunkert. Zolang het levend wezen in
de materiële wereld verblijft en belichaamd is in een materieel lichaam,
wordt het beheerst door een van de drie hoedanigheden van de materiële
natuur. Wanneer het werkelijk uit het lichaam is, is het niet meer in de
greep van de hoedanigheden van de materiële natuur. Maar zolang het
levend wezen nog niet verlost is van het materiële lichaam, moet het
neutraal blijven. Het moet devotionele dienst aan de Heer verrichten,
zodat het vanzelf zijn identificatie met het materiële lichaam zal vergeten.
Wie met zijn bewustzijn in het materiële lichaam opgaat, is alleen bezig
voor zinsbevrediging, maar wanneer hij zijn bewustzijn op KŠa richt, zal
aan die zinsbevrediging vanzelf een einde komen.
Men heeft dit materiële lichaam niet nodig en men hoeft de bevelen
van dit lichaam niet op te volgen. De kwaliteiten van de materiële hoedanigheden zullen werkzaam zijn in het lichaam, maar omdat het zelf de
ziel is en spiritueel, is het verheven boven hun activiteiten. Hoe bereikt
het die verheven positie? Het moet er niet naar verlangen van het lichaam
te genieten of eruit te ontsnappen. Wanneer een toegewijde zich op die
manier op een transcendentaal niveau bevindt, wordt hij vanzelf vrij. Hij
hoeft geen moeite te doen om zich vrij te maken van de invloed van de
hoedanigheden van de materiële natuur.
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De volgende vraag gaat over het gedrag van een transcendentalist. De
materialist wordt beïnvloed door zogenaamde eer en schande met betrekking tot het lichaam, maar een transcendentalist wordt niet beïnvloed
door zulke valse eer en schande. Hij vervult zijn plicht in KŠa-bewustzijn
en schenkt er niet veel aandacht aan of men hem nu eert of bespot. Hij
aanvaardt dingen die gunstig zijn voor zijn plicht in KŠa-bewustzijn en
voor de rest heeft hij geen behoefte aan iets materieels, of dat nu een
steen is of goud. Hij ziet iedereen die hem helpt in het beoefenen van
devotionele dienst als zijn dierbare vriend en hij haat zijn zogenaamde
vijand niet. Hij is onpartijdig en ziet alles op een gelijk niveau, omdat hij
heel goed weet dat hij niets te maken heeft met het materiële bestaan.
Sociale en politieke kwesties hebben geen invloed op hem, omdat hij de
aard van tijdelijke opschuddingen en beroeringen kent. Voor zichzelf zal
hij niets ondernemen. Voor KŠa kan hij van alles ondernemen, maar
voor zichzelf onderneemt hij niets. Door zulk gedrag wordt iemand werkelijk transcendentaal.

tekst 26
Maa& c Yaae_VYai>acare<a >ai¢-YaaeGaeNa SaevTae )
Sa Gau<aaNSaMaTaqTYaETaaNb]ø>aUYaaYa k-LPaTae )) 26 ))

mˆ ca yo ’vyabhicreŠa
bhakti-yogena sevate
sa guŠn samat…tyaitn
brahma-bh™yya kalpate
mm — Mij; ca — ook; yaƒ — wie; avyabhicreŠa — zonder onderbreking; bhakti-yogena — door devotionele dienst; sevate — dient; saƒ — hij;
guŠn — de hoedanigheden van de materiële natuur; samat…tya — ontstijgend; etn — al deze; brahma-bh™yya — verheven tot het niveau van
Brahman; kalpate — wordt.
Wie in alle omstandigheden volledig en onfeilbaar opgaat in devotionele dienst, ontstijgt onmiddellijk aan de hoedanigheden van
de materiële natuur en komt zo tot het niveau van Brahman.

Commentaar: Dit vers is een antwoord op Arjuna’s derde vraag: op
welke manier komt men tot het transcendentale niveau? Zoals al eerder
is uitgelegd, functioneert de materiële wereld onder invloed van de hoedanigheden van de materiële natuur. Men moet zich niet van streek laten
brengen door de activiteiten van de hoedanigheden van de materiële
natuur; in plaats van zijn bewustzijn in die activiteiten te verdiepen, moet
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men zijn bewustzijn op activiteiten voor KŠa richten. Activiteiten voor
KŠa worden bhakti-yoga genoemd: altijd bezig zijn voor KŠa. Dit omvat niet alleen KŠa, maar ook Zijn verschillende volkomen expansies zoals Rma en NryaŠa. Hij heeft ontelbare expansies. Wie dienst verricht
aan een van de gedaanten van KŠa of aan Zijn volkomen expansies,
wordt als transcendentaal beschouwd.
Men moet ook begrijpen dat alle gedaanten van KŠa volledig transcendentaal, gelukzalig, vol van kennis en eeuwig zijn. Zulke persoonlijkheden Gods zijn almachtig en alwetend en bezitten alle transcendentale
eigenschappen. Wie op die manier met onfeilbare vastberadenheid KŠa
of Zijn volkomen expansies dient, kan de hoedanigheden van de materiële
natuur heel gemakkelijk te boven komen, hoewel deze zeer moeilijk te
overwinnen zijn. Dit werd al eerder in het zevende hoofdstuk uitgelegd.
Wie zich aan KŠa overgeeft, kan onmiddellijk de invloed van de hoedanigheden van de materiële natuur overwinnen. KŠa-bewust zijn of
devotionele dienst verrichten betekent dat men zich gelijkheid met KŠa
verwerft. De Allerhoogste Heer zegt dat Zijn natuur eeuwig, gelukzalig en
vol kennis is en dat de levende wezens integrerende deeltjes van Hem zijn
zoals gouddeeltjes deel uitmaken van een goudmijn. In zijn spirituele
positie is het levend wezen net zo goed als goud, dus wat kwaliteit betreft
zo goed als KŠa. Het verschil in individualiteit blijft bestaan, anders zou
er geen sprake zijn van bhakti-yoga. Bhakti-yoga houdt in dat de Heer er
is, dat de toegewijde er is en dat er een uitwisseling van liefde bestaat
tussen de Heer en de toegewijde. Beide personen, zowel de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods als de individuele persoon, behouden dus hun individualiteit, anders zou bhakti-yoga geen betekenis hebben. Wie zich niet
op hetzelfde transcendentale niveau bevindt als de Allerhoogste Heer, kan
Hem niet dienen. Om een persoonlijke dienaar van de koning te zijn, moet
iemand de juiste kwalificaties bezitten. Het is dus een vereiste om Brahman
te worden, dat wil zeggen: vrij te zijn van alle materiële onzuiverheid.
In de vedische literatuur staat het volgende: brahmaiva san brahmpy
eti. Men kan het Allerhoogste Brahman bereiken door Brahman te worden. Dit betekent dat men kwalitatief één moet worden met Brahman.
Door het Brahman te bereiken, verliest men niet zijn eeuwige Brahmanidentiteit als individuele ziel.

tekst 27
b]ø<aae ih Pa[iTaïahMaMa*TaSYaaVYaYaSYa c )
XaaìTaSYa c DaMaRSYa Sau%SYaEk-aiNTak-SYa c )) 27 ))

brahmaŠo hi prati˜hham
amtasyvyayasya ca
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vatasya ca dharmasya
sukhasyaikntikasya ca
brahmaŠaƒ — van de onpersoonlijke brahmajyoti; hi — zeker; prati˜h
— de basis; aham — Ik ben; amtasya — van het onsterfelijke; avyayasya — van het onvergankelijke; ca — ook; vatasya — van het eeuwige; ca — en; dharmasya — van de wezensstaat; sukhasya — van
geluk; aikntikasya — allerhoogste; ca — ook.
En Ik ben de basis van het onpersoonlijk Brahman, dat onsterfelijk, onvergankelijk en eeuwig is en dat de wezensstaat van de
allerhoogste vreugde is.

Commentaar: Het wezen van Brahman is onsterfelijkheid, onvergankelijkheid, eeuwigheid en geluk. Brahman-realisatie is het begin van transcendentale bewustwording. Paramtm-realisatie, het zich bewust worden
van de Superziel, is het middelste of het tweede stadium in transcendentale bewustwording. En het zich bewust worden van de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods is het uiteindelijke stadium van bewustwording van
de Absolute Waarheid. Zowel Paramtm als het onpersoonlijk Brahman
bevindt zich daarom in de Allerhoogste Persoon.
In het zevende hoofdstuk werd uitgelegd dat de materiële natuur een
manifestatie is van de lagere energie van de Allerhoogste Heer. De Heer
bevrucht de lagere, materiële natuur met deeltjes van de hogere natuur
en dat is de spirituele impuls in de materiële natuur. Wanneer een levend
wezen dat door deze materiële natuur geconditioneerd is, spirituele kennis begint te cultiveren, dan verheft het zich uit zijn materiële bestaan en
komt het geleidelijk aan tot een begrip van de Allerhoogste als Brahman.
Het bereiken van de Brahman-opvatting van het leven is het eerste niveau
van zelfrealisatie. Op dit niveau is de Brahman-gerealiseerde persoon
ontstegen aan het materiële bestaan, maar zijn Brahman-realisatie is niet
perfect. Wanneer hij wil kan hij op dat niveau van Brahman blijven en dan
geleidelijk aan verder gaan naar Paramtm-realisatie en daarna naar bewustwording van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. In de vedische
literatuur bestaan hiervan vele voorbeelden. De vier Kumra’s bevonden
zich eerst op een niveau waarop ze dachten dat het onpersoonlijk Brahman
de waarheid was, maar vervolgens kwamen ze geleidelijk aan tot het niveau
van devotionele dienst.
Wie niet in staat is zich te verheffen boven de onpersoonlijke opvatting
van Brahman, loopt het risico terug te vallen. In het ®r…mad-Bhgavatam
wordt gezegd dat de intelligentie van degenen die tot het niveau van het
onpersoonlijk Brahman zijn gekomen, niet volkomen helder is als ze niet
verder gaan en geen informatie hebben over de Allerhoogste Persoon.
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Dus ook al heeft iemand het niveau van Brahman bereikt, dan loopt hij
nog kans om terug te vallen als hij geen devotionele dienst aan de Heer
verricht. In de vedische literatuur wordt het volgende gezegd: raso vai saƒ,
rasaˆ hy evyaˆ labdhvnand… bhavati — ‘Wie de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, de onuitputtelijke bron van plezier, KŠa, begrijpt, zal
werkelijk transcendentaal gelukzalig worden’ (Taittir…ya Upaniad 2.7.1).
De Allerhoogste Heer bezit zes volheden volledig en wanneer een
toegewijde Hem benadert, is er een uitwisseling van die zes volheden. De
dienaar van de koning geniet op nagenoeg hetzelfde niveau als de koning.
Op die manier gaat devotionele dienst vergezeld van eeuwig, onvergankelijk geluk en eeuwig leven. Brahman-realisatie of eeuwigheid of onvergankelijkheid, ligt daarom besloten in devotionele dienst. Wie devotionele
dienst verricht, heeft dit alles al in zijn bezit.
Hoewel de aard van het levend wezen Brahman is, heeft het het verlangen baas te spelen over de materiële wereld en daardoor komt het
ten val. In zijn wezenstoestand staat het levend wezen boven de drie
hoedanigheden van de materiële natuur, maar door het contact met de
materiële natuur raakt het verstrikt in haar verschillende hoedanigheden:
goedheid, hartstocht en onwetendheid. Door het contact met die drie
hoedanigheden neemt het verlangen om over de materiële wereld te
heersen toe. Maar door devotionele dienst in zuiver KŠa-bewustzijn komt
het levend wezen onmiddellijk tot het transcendentale niveau en zal zijn
onwettige verlangen om de materiële wereld te besturen verdwijnen; daarom moet men het proces van devotionele dienst, beginnend met horen,
chanten, zich herinneren — de voorgeschreven negen methoden van
devotionele dienst — in het gezelschap van toegewijden beoefenen.
Door zulk gezelschap, door de invloed van de spiritueel leraar, kan men
zijn materiële verlangen om te heersen geleidelijk aan laten varen en zal
men zeer standvastig worden in transcendentale liefdedienst aan de Heer.
Deze methode wordt vanaf de tweeëntwintigste tekst tot aan de laatste
tekst van dit hoofdstuk voorgeschreven.
Devotionele dienst is heel eenvoudig: men moet altijd devotionele
dienst verrichten voor de Heer; men moet de overblijfselen van het voedsel dat aan de Beeldgedaante is geofferd eten; de bloemen ruiken die aan
de lotusvoeten van de Heer zijn geofferd; de plaatsen bekijken waar de
Heer Zijn transcendentale activiteiten van vermaak heeft beleefd; lezen
over de verschillende activiteiten van de Heer en over de uitwisselingen
van liefde tussen de Heer en Zijn toegewijden; altijd de transcendentale
mantra Hare KŠa, Hare KŠa, KŠa KŠa, Hare Hare/ Hare Rma,
Hare Rma, Rma Rma, Hare Hare chanten, en zich aan de verscheidene
vastendagen houden waarop de verschijningen en verdwijningen van de
Heer en Zijn toegewijden worden herdacht. Door deze methode te volgen
raakt men volkomen onthecht van alle materiële activiteiten. Wie op die
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manier de brahmajyoti of de niveaus van de verschillende andere opvattingen van Brahman bereikt, is kwalitatief gezien gelijk aan de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods.

Zo eindigen de commentaren van ®r… ®r…mad A.C. Bhaktivedanta Swami
Prabhupda bij het veertiende hoofdstuk van ®r…mad Bhagavad-g…t, getiteld
‘De drie hoedanigheden van de materiële natuur’.

15
De allerhoogste
persoon

tekst 1
é[q>aGavaNauvac )
OßRMaUl/MaDa"Xaa%MaìTQa& Pa[ahurVYaYaMa( )
^Nda&iSa YaSYa Pa<aaRiNa YaSTa& ved Sa vedivTa( )) 1 ))

r…-bhagavn uvca
™rdhva-m™lam adhaƒ-kham
avatthaˆ prhur avyayam
chandˆsi yasya parŠni
yas taˆ veda sa veda-vit
r…-bhagavn uvca — de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei; ™rdhvam™lam — met wortels boven; adhaƒ — naar beneden; kham — takken;
avattham — een banyan-boom; prhuƒ — wordt gezegd; avyayam —
eeuwige; chandˆsi — de vedische hymnen; yasya — waarvan; parŠni
— de bladeren; yaƒ — wie; tam — die; veda — kent; saƒ — hij; veda-vit
— de kenner van de veda’s.
De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: Er wordt gesproken
over een onvergankelijke banyan-boom, waarvan de wortels omhoog gaan en de takken naar beneden en waarvan de bladeren de
vedische hymnen zijn. Wie deze boom kent, kent de veda’s.

Commentaar: Na de discussie over het belang van bhakti-yoga zou iemand zich kunnen afvragen wat de rol van de veda’s is. In dit hoofdstuk
wordt uitgelegd dat het begrijpen van KŠa het doel van de veda’s is. Wie
KŠa-bewust is, wie devotionele dienst verricht, is daardoor al een kenner van de veda’s.
Het complexe geheel van de materiële wereld wordt hier met een
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banyan-boom vergeleken. Voor wie zich bezighoudt met resultaatgerichte
activiteiten, komt er geen eind aan de banyan-boom. Hij gaat van de ene
tak naar de andere en naar nog een andere en naar weer een andere. Aan
de boom van de materiële wereld komt geen einde en voor wie eraan gehecht is, bestaat er geen mogelijkheid om bevrijd te worden. De vedische
hymnen, die bedoeld zijn voor zelfverheffing, worden de bladeren van
deze boom genoemd. De wortels van deze boom groeien omhoog, omdat ze hun oorsprong in Brahmaloka hebben, de allerhoogste planeet in
dit universum, waar Brahm verblijft. Wie in staat is deze onvergankelijke
boom van illusie te begrijpen, kan zich eruit bevrijden.
Deze methode om zich los te maken moet goed worden begrepen.
In vorige hoofdstukken werd uitgelegd dat er veel methoden zijn om uit
de materiële verstrikking los te komen en tot aan het dertiende hoofdstuk
hebben we gezien dat devotionele dienst aan de Allerhoogste Heer de
beste methode is. Het grondbeginsel van devotionele dienst is dat men
zich onthecht van materiële activiteiten en zich hecht aan transcendentale
dienst aan de Heer. De methode om de gehechtheid aan de materiële wereld te verbreken wordt aan het begin van dit hoofdstuk besproken.
De wortels van dit materiële bestaan gaan omhoog. Dit betekent dat
het zijn oorsprong vindt in de totale materiële substantie en verder gaat
vanaf de allerhoogste planeet in het universum. Van daaruit ontvouwt het
hele universum zich met zoveel takken, die voor de verschillende planetenstelsels staan. De vruchten staan voor de resultaten van de activiteiten
van de levende wezens, namelijk religie, economische ontwikkeling, zinsbevrediging en bevrijding.
In deze wereld kennen we geen boom die zijn takken naar beneden
en zijn wortels omhoog heeft, maar zoiets bestaat wel. Zo’n boom kan
men vinden aan de rand van het water. We kunnen zien dat de bomen
op de oever op zo’n manier in het water weerspiegeld worden, dat hun
takken naar beneden gaan en hun wortels omhoog. Met andere woorden,
de boom van de materiële wereld is eenvoudig een weerspiegeling van
de werkelijke boom van de spirituele wereld. Deze weerspiegeling van de
spirituele wereld rust op verlangen, net zoals de weerspiegeling van een
boom op water rust. De oorzaak van het feit dat dingen zich in het weerspiegelde, materiële licht bevinden, is verlangen. Wie uit dit materiële bestaan wil loskomen, moet deze boom grondig leren kennen door er een
analytische studie van te maken. Vervolgens kan hij zijn relatie ermee verbreken.
Deze boom, die de weerspiegeling is van de werkelijke boom, is een
exacte kopie. Alles is ook aanwezig in de spirituele wereld. De impersonalisten beschouwen het Brahman als de wortel van deze materiële boom
en volgens de s‰khya-filosofie komen uit deze wortel prakti, purua,
de drie guŠa’s, de vijf grove elementen (pañca-mah-bh™ta), de zintui-
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gen (daendriya), geest enz. voort. Op die manier verdelen ze de hele
materiële wereld onder in vierentwintig elementen.
Als Brahman het centrum is van alle verschijnselen, dan is de materiële wereld een manifestatie van 180 graden van dat centrum en de spirituele wereld bestrijkt de andere 180 graden. De materiële wereld is een
verwrongen weerspiegeling en daarom moet dezelfde verscheidenheid
ook in de spirituele wereld bestaan, maar dan in werkelijkheid.
De prakti is de externe energie van de Allerhoogste Heer en de purua is de Allerhoogste Heer Zelf. Dit wordt uitgelegd in de Bhagavad-g…t.
Omdat deze manifestatie materieel is, is ze tijdelijk. Een weerspiegeling is
tijdelijk, omdat ze soms zichtbaar is en soms niet. Maar de oorsprong van
de weerspiegeling is eeuwig. De materiële weerspiegeling van de werkelijke boom moet afgekapt worden. Wanneer van iemand gezegd wordt
dat hij de veda’s kent, dan betekent dat dat hij weet hoe de gehechtheid
aan de materiële wereld afgekapt moet worden. Wie weet hoe dat gedaan
moet worden, is werkelijk een kenner van de veda’s.
Wie is aangetrokken tot de vedische rituelen, is aangetrokken tot de
mooie groene bladeren van de boom. Hij weet niet precies wat het doel is
van de veda’s. Zoals de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods Zelf onthult, is
het doel van de veda’s dat men deze weerspiegelde boom omhakt en de
werkelijke boom van de spirituele wereld bereikt.

tekst 2
ADaêaeß| Pa[Sa*TaaSTaSYa Xaa%a
Gau<aPa[v*Öa ivzYaPa[val/a" )
ADaê MaUl/aNYaNauSaNTaTaaiNa
k-MaaRNaubNDaqiNa MaNauZYal/aeke- )) 2 ))

adha cordhvaˆ prasts tasya kh
guŠa-pravddh viaya-pravlƒ
adha ca m™lny anusantatni
karmnubandh…ni manuya-loke
adhaƒ — omlaag; ca — en; ™rdhvam — omhoog; prastƒ — reiken;
tasya — zijn; khƒ — takken; guŠa — door de hoedanigheden van
de materiële natuur; pravddhƒ — ontwikkeld; viaya — zinsobjecten;
pravlƒ — twijgen; adhaƒ — naar beneden; ca — en; m™lni — wortels; anusantatni — uitgestrekt; karma — aan activiteiten; anubandh…ni
— gebonden; manuya-loke — in de menselijke samenleving.
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De takken van deze boom breiden zich zowel naar boven als naar
beneden uit, gevoed door de drie hoedanigheden van de materiële
natuur. De twijgen zijn de zinsobjecten. Deze boom heeft ook wortels die zich naar beneden uitstrekken en deze zijn verbonden met
de resultaatgerichte activiteiten van de menselijke samenleving.

Commentaar: De beschrijving van de banyan-boom wordt hier verder
uitgewerkt. Zijn takken spreiden zich in alle richtingen uit. In de lagere
delen bevinden zich verschillende soorten levende wezens, zowel menselijke als dierlijke, zoals paarden, koeien, honden, katten enz. Deze wezens bevinden zich op de lagere delen van de takken, terwijl de hogere
levende wezens, zoals halfgoden, Gandharva’s en vele andere hogere
levenssoorten, zich in de hoger gelegen delen bevinden.
Zoals een boom gevoed wordt door water, zo wordt deze banyanboom gevoed door de drie hoedanigheden van de materiële natuur. Soms
zien we dat een bepaald gebied onvruchtbaar is wegens gebrek aan water,
terwijl een ander gebied met groen bedekt is; zo zien we ook dat waar de
hoedanigheden van de materiële natuur verhoudingsgewijs een grotere
invloed hebben, er overeenkomstig verschillende levenssoorten ontstaan.
De twijgen van de boom worden beschouwd als de zinsobjecten.
Door het ontwikkelen van de verschillende hoedanigheden van de materiële natuur ontwikkelen we verschillende zintuigen om van verschillende
zinsobjecten te genieten. De toppen van de takken zijn de zintuigen: oren,
neus, ogen enz. die gehecht zijn aan het genieten van verschillende soorten zinsobjecten. De twijgen zijn de zinsobjecten: geluid, vorm, gevoel
enz. De bijwortels zijn de verschillende voor- en afkeuren, die bijproducten zijn van verschillende soorten leed en zinnelijk genot. De neiging tot
vroomheid en zonde ontwikkelt zich uit deze secundaire wortels, die zich
in alle richtingen uitspreiden. De werkelijke wortel ontspruit in Brahmaloka
en de andere wortels bevinden zich in de menselijke planetenstelsels. Nadat iemand op de hogere planetenstelsels van de resultaten van deugdzame daden heeft genoten, komt hij omlaag naar de aarde en hernieuwt
hij zijn karma of resultaatgerichte activiteiten voor promotie. Deze planeet
van de menselijke wezens wordt gezien als het veld van activiteiten.

tekst 3 – 4
Na æPaMaSYaeh TaQaaePal/>YaTae
NaaNTaae Na caidNaR c SaMPa[iTaïa )
AìTQaMaeNa& Sauivæ!MaUl/Ma(
ASa®Xañe<a d*!eNa i^tva )) 3 ))
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TaTa" Pad& TaTPairMaaiGaRTaVYa&
YaiSMaNGaTaa Na iNavTaRiNTa >aUYa" )
TaMaev caÛ& Pauåz& Pa[PaÛe
YaTa" Pa[v*ita" Pa[Sa*Taa Paura<aq )) 4 ))

na r™pam asyeha tathopalabhyate
nnto na cdir na ca samprati˜h
avattham enaˆ su-vir™ha-m™lam
asa‰ga-astreŠa dhena chittv
tataƒ padaˆ tat parimrgitavyaˆ
yasmin gat na nivartanti bh™yaƒ
tam eva cdyaˆ puruaˆ prapadye
yataƒ pravttiƒ prast purŠ…
na — niet; r™pam — de vorm; asya — van deze boom; iha — in deze
wereld; tath — ook; upalabhyate — kan waargenomen worden; na —
nooit; antaƒ — einde; na — nooit; ca — en; diƒ — begin; na — nooit;
ca — en; samprati˜h — de basis; avattham — banyan-boom; enam
— deze; su-vir™ha — sterk; m™lam — gewortelde; asa‰ga-astreŠa
— met het wapen van onthechting; dhena — sterke; chittv — geveld
hebbend; tataƒ — daarna; padam — plaats; tat — die; parimrgitavyam
— moet gezocht worden; yasmin — waar; gatƒ — bereikt; na — nooit;
nivartanti — ze komen terug; bh™yaƒ — weer; tam — aan Hem; eva
— zeker; ca — ook; dyam — oorspronkelijke; puruam — de Persoonlijkheid Gods; prapadye — geven zich over; yataƒ — van wie; pravttiƒ
— het begin; prast — uitgestrekt; purŠi — heel oud.
De werkelijke vorm van deze boom kan in deze wereld niet worden
waargenomen. Niemand kan begrijpen waar hij eindigt, waar hij
begint of waar zijn basis is. Maar met het wapen van onthechting
moet men deze diepgewortelde boom vastberaden vellen. Daarna
moet men die plaats zien te vinden vanwaar niemand terugkeert
wanneer ze eenmaal bereikt is, en daar moet men zich overgeven
aan die Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, bij wie alles begon en
uit wie alles sinds onheuglijke tijden is voortgekomen.

Commentaar: Hier wordt duidelijk gezegd dat de werkelijke vorm van
deze banyan-boom in de materiële wereld niet begrepen kan worden.
Omdat de wortel zich bovenin bevindt, breidt de werkelijke boom zich
uit aan de andere kant. Wie verstrikt is in de materiële expansies van de
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boom, kan niet zien tot waar deze zich uitstrekt en evenmin kan hij er het
begin van zien. Toch moet men de oorsprong ervan zien te vinden. ‘Ik
ben de zoon van mijn vader, mijn vader is de zoon van die en die enz.’
Door op die manier te zoeken komt men uit bij Brahm, die voortkomt uit
Garbhodaka-y… ViŠu. Wie op die manier uiteindelijk de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods bereikt, zal zijn onderzoek daar eindigen.
Men moet de oorsprong van deze boom, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, proberen te vinden door middel van het gezelschap van
personen die kennis hebben van die Allerhoogste Persoonlijkheid Gods.
Vervolgens raakt men door inzicht geleidelijk aan onthecht van deze valse weerspiegeling van de werkelijkheid en kan men, door de kennis die
men heeft, de verbinding verbreken en zijn positie in de werkelijke boom
innemen.
Het woord ‘asa‰ga’ is in dit verband zeer belangrijk, want de gehechtheid aan zinsbevrediging en aan de baas spelen over de materiële
natuur is bijzonder sterk. Men moet daarom onthecht leren zijn door de
spirituele wetenschap te bespreken op basis van de gezaghebbende heilige teksten en men moet horen van personen die werkelijke kennis hebben. Het resultaat van zulke discussies in het gezelschap van toegewijden
is dat men de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods bereikt. Het eerste wat
men dan moet doen, is zich aan Hem overgeven.
In dit vers wordt een beschrijving gegeven van die plaats vanwaar
men na haar bereikt te hebben, niet naar deze valse, weerspiegelde boom
terugkeert. De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, KŠa, is de oorspronkelijke wortel waaruit alles is voortgekomen. Om de gunst van die Persoonlijkheid Gods te krijgen, hoeft men zich alleen maar over te geven,
wat het resultaat is van devotionele dienst, zoals horen, chanten enz. Hij is
de oorzaak van de uitbreiding van de materiële wereld. Dit werd eerder al
door de Heer Zelf uitgelegd. Ahaˆ sarvasya prabhavaƒ: ‘Ik ben de oorsprong van alles.’ De conclusie is dat als men uit de verstrikking van deze
sterke banyan-boom van het materiële leven wil komen, men zich moet
overgeven aan KŠa. Zodra iemand zich aan KŠa overgeeft, raakt hij
vanzelf onthecht van de materiële wereld, die een expansie is van Zijn
energie.

tekst 5
iNaMaaRNaMaaeha iJaTaSa®daeza
ADYaaTMaiNaTYaa iviNav*tak-aMaa" )
ÜNÜEivRMau¢-a" Sau%du"%Sa&jEr(
GaC^NTYaMaU!a" PadMaVYaYa& TaTa( )) 5 ))
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nirmna-moh jita-sa‰ga-do
adhytma-nity vinivtta-kmƒ
dvandvair vimuktƒ sukha-duƒkha-saˆjñair
gacchanty am™hƒ padam avyayaˆ tat
niƒ — zonder; mna — hoogmoed; mohƒ — en illusie; jita — overwonnen hebbend; sa‰ga — door omgang; doƒ — de fouten; adhytma — in
spirituele kennis; nityƒ — in eeuwigheid; vinivtta — afstand genomen;
kmƒ — van lust; dvandvaiƒ — van de dualiteiten; vimuktƒ — bevrijd;
sukha-duƒkha — geluk en ellende; saˆjñaiƒ — genaamd; gacchanti
— bereiken; am™hƒ — onverward; padam — plaats; avyayam — eeuwige; tat — die.
Zij die vrij zijn van hoogmoed, illusie en verkeerd gezelschap, die
het eeuwige begrijpen, die niets meer te maken willen hebben
met materiële lust, die bevrijd zijn van de dualiteiten van geluk en
ellende en die, omdat ze niet verward zijn, weten hoe ze zich aan
de Allerhoogste Persoon moeten overgeven, bereiken dat eeuwige
koninkrijk.

Commentaar: Hier wordt het proces van overgave goed beschreven. De
eerste kwalificatie is zich niet te laten misleiden door trots. Omdat de geconditioneerde ziel verwaand is en denkt dat ze over de materiële natuur
heerst, kan ze zich heel moeilijk aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods
overgeven. Door werkelijke kennis te cultiveren moet de ziel tot het besef
komen dat ze niet de heer van de materiële natuur is; de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods is de Heer.
Wie vrij is van de waan die door trots veroorzaakt wordt, kan met het
proces van overgave beginnen. Wie in de materiële wereld voortdurend
op eer uit is, kan zich onmogelijk aan de Allerhoogste Persoon overgeven.
Trots komt voort uit illusie, want hoewel men hier komt, even blijft en
vervolgens weer weggaat, heeft men het dwaze idee dat men de heer van
de wereld is. Op die manier maakt men alles ingewikkeld en heeft men
altijd problemen.
De hele wereld verkeert in die waan. Mensen beschouwen dit land,
deze aarde, als het bezit van de menselijke samenleving en hebben het
opgedeeld in de valse veronderstelling dat zij er de eigenaar van zijn. Dit
onjuiste idee, dat de menselijke samenleving de eigenaar van deze wereld is, moet worden opgegeven. Wie niet langer dit verkeerde idee heeft,
raakt ook vrij van illusoire relaties, die voortkomen uit familiale, sociale
en nationale genegenheid. Door deze illusoire relaties raakt men gebonden aan de materiële wereld.
Na dit stadium moet men spirituele kennis ontwikkelen. Men moet
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kennis cultiveren over wat werkelijk zijn eigendom is en wat niet. Wie de
dingen vervolgens begrijpt zoals ze zijn, raakt vrij van denken in tegenstellingen als geluk en verdriet, genot en pijn. Zo raakt men vervuld van
kennis en wordt het mogelijk zich aan de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods over te geven.

tekst 6
-Na TaÙaSaYaTae SaUYaaeR Na XaXaaªae Na Paavk-" )
YaÓTva Na iNavTaRNTae TaÖaMa ParMa& MaMa )) 6 ))

na tad bhsayate s™ryo
na a‰ko na pvakaƒ
yad gatv na nivartante
tad dhma paramaˆ mama
na — niet; tat — die; bhsayate — verlicht; s™ryaƒ — de zon; na — evenmin; a‰kaƒ — de maan; na — evenmin; pvakaƒ — vuur, elektriciteit;
yat — waarnaar; gatv — gegaan zijnd; na — nooit; nivartante — zij
komen terug; tat dhma — die woning; paramam — allerhoogste; mama
— van Mij.
Die allerhoogste woning van Mij wordt niet verlicht door de zon
of de maan en evenmin door vuur of elektriciteit. Zij die haar bereiken, komen nooit meer terug naar de materiële wereld.

Commentaar: Dit vers beschrijft de spirituele woning van de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods, KŠa, die bekendstaat als KŠaloka of Goloka
Vndvana. In de spirituele hemel bestaat er geen behoefte aan zonneschijn, maneschijn, vuur of elektriciteit, omdat alle planeten er zelf licht
geven. In dit universum hebben we maar één planeet die zelf licht geeft,
namelijk de zon, maar in de spirituele hemel geven alle planeten uit zichzelf licht. De lichtgloed van al deze planeten (VaikuŠ˜ha’s genaamd) vormt
de stralende hemel die de brahmajyoti wordt genoemd. Eigenlijk komt
deze gloed van de planeet van KŠa, Goloka Vndvana. Een deel van
die lichtgloed wordt bedekt door het mahat-tattva, de materiële wereld,
maar het grootste gedeelte van die stralende hemel is gevuld met spirituele
planeten, die VaikuŠ˜ha’s worden genoemd en waarvan de belangrijkste
Goloka Vndvana is.
Zolang het levend wezen in deze donkere materiële wereld is, leidt
het een geconditioneerd bestaan. Maar zodra het door het wegkappen
van de valse, verwrongen boom van de materiële wereld de spirituele
hemel bereikt, raakt het bevrijd. De kans dat het terug moet komen be-
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staat dan niet meer. In dit geconditioneerde leven ziet het levend wezen
zichzelf als de heer van de materiële wereld, maar in zijn bevrijde toestand
gaat het binnen in het spirituele koninkrijk en wordt het een metgezel
van de Allerhoogste Heer. Daar ervaart het dan eeuwige gelukzaligheid,
eeuwig leven en volledige kennis.
Men zou door deze informatie gefascineerd moeten zijn. Men zou
ernaar moeten verlangen om zichzelf naar die eeuwige wereld over te
brengen en zich los te maken uit deze valse weerspiegeling van de werkelijkheid. Voor wie te gehecht is aan de materiële wereld, is het heel
moeilijk om deze gehechtheid te verbreken, maar wanneer men zich op
het KŠa-bewustzijn toelegt, bestaat er een kans dat men geleidelijk aan
onthecht raakt. Met moet het gezelschap van toegewijden opzoeken, van
degenen die KŠa-bewust zijn. Men moet een gemeenschap zoeken die
gewijd is aan het KŠa-bewustzijn en leren hoe men devotionele dienst
kan verrichten. Op die manier kan men zijn gehechtheid aan de materiële
wereld verbreken. Men zal zijn aantrekking tot de materiële wereld niet
verliezen door alleen maar saffraangele kleren aan te trekken. Men moet
gehecht raken aan devotionele dienst aan de Heer. Zoals in het twaalfde
hoofdstuk beschreven is, is die devotionele dienst de enige manier om
uit deze valse verschijningsvorm van de werkelijke boom te komen en
daarom moet ze serieus genomen worden. In het veertiende hoofdstuk
werden de onzuivere effecten van de hoedanigheden van de materiële
natuur beschreven. Alleen devotionele dienst werd beschreven als zuiver
transcendentaal.
De woorden ‘paramaˆ mama’ zijn hier heel belangrijk. Feitelijk is
alles, elke uithoek, het eigendom van de Allerhoogste Heer, maar de spirituele wereld is paramam, vervuld van de zes volheden. De Ka˜ha Upaniad (2.2.15) bevestigt dat er in de spirituele wereld geen behoefte is aan
zonlicht, maanlicht of sterren (na tatra s™ryo bhti na candratrakam),
want het interne vermogen van de Allerhoogste Heer verlicht de hele
spirituele hemel. Die allerhoogste woning kan alleen bereikt worden door
overgave en op geen andere manier.

tekst 7
MaMaEva&Xaae Jaqvl/aeke- Jaqv>aUTa" SaNaaTaNa" )
MaNa"zïaNaqiNd]Yaai<a Pa[k*-iTaSQaaiNa k-zRiTa )) 7 ))

mamaivˆo j…va-loke
j…va-bh™taƒ santanaƒ
manaƒ-a˜hn…ndriyŠi
prakti-sthni karati
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mama — Mijn; eva — zeker; aˆaƒ — afzonderlijk deeltje; j…va-loke — in
de wereld van gebonden leven; j…va-bh™taƒ — het geconditioneerde
levend wezen; santanaƒ — eeuwig; manaƒ — met de geest; a˜hni
— de zes; indriyŠi — zintuigen; prakti — in de materiële natuur; sthni
— bevindend; karati — worstelt.
De levende wezens in deze wereld van gebondenheid zijn Mijn eeuwige, afzonderlijke deeltjes. Door hun geconditioneerde bestaan
zijn ze verwikkeld in een hevige worsteling met de zes zintuigen,
waarvan de geest er één is.

Commentaar: In dit vers wordt de identiteit van het levend wezen duidelijk aangegeven. Het levend wezen is eeuwig een afzonderlijk integrerend
deeltje van de Allerhoogste Heer. Het is niet zo dat het een individualiteit
aanneemt in zijn geconditioneerde bestaan en dat het in zijn bevrijde
toestand één wordt met de Allerhoogste Heer. Als deeltje is het eeuwig
afzonderlijk. Dat wordt hier duidelijk gezegd, santanaƒ. Volgens de
vedische teksten manifesteert en expandeert de Allerhoogste Heer Zichzelf in ontelbare expansies, waarvan de primaire expansies viŠu-tattva
worden genoemd en de secundaire expansies de levende wezens. Met
andere woorden, het viŠu-tattva is de persoonlijke expansie en de levende wezens zijn afgescheiden expansies.
De Allerhoogste Heer in Zijn persoonlijke expansie verschijnt in verschillende gedaanten, zoals Heer Rma, Nsiˆhadeva, ViŠum™rti en alle
heersende Godheden op de VaikuŠ˜ha-planeten. De afgescheiden expansies — de levende wezens — zijn eeuwige dienaren. De persoonlijke expansies van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, de individuele
identiteiten van God, bestaan eeuwig. Op dezelfde manier hebben de afgescheiden expansies, de levende wezens, ook hun identiteit. Als afzonderlijke integrerende deeltjes van de Allerhoogste Heer hebben de levende
wezens ook minieme hoeveelheden van Zijn kwaliteiten, waarvan onafhankelijkheid er een is. Als individuele ziel heeft ieder levend wezen zijn
persoonlijke identiteit en een minieme onafhankelijkheid. Door misbruik
te maken van die onafhankelijkheid, wordt men een geconditioneerde
ziel, maar door deze onafhankelijkheid op de juiste manier te gebruiken,
is men altijd bevrijd. In beide gevallen is het levend wezen, net als de
Allerhoogste Heer, kwalitatief eeuwig. In zijn bevrijde toestand is het vrij
van materiële omstandigheden en verricht het transcendentale dienst aan
de Heer. Maar in zijn geconditioneerde bestaan wordt het overheerst door
de hoedanigheden van de materiële natuur en vergeet het zijn transcendentale liefdedienst aan Hem, met als resultaat dat het in een zware worsteling verwikkeld is om zich in de materiële wereld in stand te houden. Niet
alleen alle gewone levende wezens zoals menselijke wezens, katten en
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honden zijn integrerende deeltjes van de Allerhoogste Heer, maar ook de
grotere bestuurders van de materiële wereld: Brahm, Heer ®iva en zelfs
ViŠu. Ze zijn allemaal eeuwig en geen tijdelijke schepselen.
Het woord ‘karati’ (‘vechten’ of ‘worstelen’) is heel belangrijk. De geconditioneerde ziel is door het vals ego gebonden, als met ijzeren kettingen
geketend, en de geest is het voornaamste instrument dat haar in dit materiële bestaan voortdrijft. Wanneer de geest in de hoedanigheid goedheid
is, zijn zijn activiteiten goed; wanneer hij in de hoedanigheid hartstocht
is, leiden zijn activiteiten tot moeilijkheden, en wanneer de geest in de
hoedanigheid onwetendheid is, dan reist hij door de lagere levenssoorten.
         Uit dit vers blijkt duidelijk dat de geconditioneerde ziel bedekt is door
het materiële lichaam met een geest en zintuigen. Wanneer ze eenmaal
bevrijd is, zal deze materiële bedekking verdwijnen en zal haar spirituele
lichaam zich in zijn individuele gesteldheid manifesteren. In de Mdhyandinyana-ruti vinden we de volgende informatie: sa v ea brahmani˜ha idaˆ ar…raˆ martyam atisjya brahmbhisampadya brahmaŠ
payati brahmaŠ Šoti brahmaŠaivedaˆ sarvam anubhavati. Hier
wordt gezegd dat wanneer een levend wezen zijn materiële belichaming
opgeeft en de spirituele wereld binnengaat, het opnieuw zijn spirituele
lichaam opwekt en in dat lichaam de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods
persoonlijk kan ontmoeten. Het levend wezen kan dan persoonlijk met
Hem spreken en van Hem horen en kan de Allerhoogste Persoonlijkheid
begrijpen zoals Hij is. Uit de smti blijkt ook: vasanti yatra puruƒ sarve
vaikuŠ˜ha-m™rtayaƒ — op de spirituele planeten heeft iedereen een
lichaam dat dezelfde kenmerken heeft als dat van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Wat betreft lichaamsbouw bestaat er geen verschil
tussen de levende wezens als integrerende deeltjes en de expansies van
viŠu-m™rti. Met andere woorden, op het moment van de bevrijding krijgt
het levend wezen door de genade van de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods een spiritueel lichaam.
De uitdrukking mamaivˆaƒ (‘afzonderlijke integrerende deeltjes
van de Allerhoogste Heer’) is ook heel belangrijk. Het afzonderlijke deeltje
van de Allerhoogste Heer is niet zoiets als een gebroken materieel onderdeel. In het tweede hoofdstuk hebben we al gezien dat de ziel niet in
stukken gesneden kan worden. We moeten dit afzonderlijke deeltje niet
materieel opvatten. Het is niet zoals met materie, die in stukken kan worden gesneden en weer kan worden samengevoegd. Zo’n opvatting is hier
niet van toepassing, omdat hier het sanskrietwoord ‘santana’ (‘eeuwig’)
wordt gebruikt. Het afzonderlijke deeltje is eeuwig. In het begin van
hoofdstuk twee werd ook gesteld dat het afzonderlijke deeltje van de
Allerhoogste Heer aanwezig is in ieder lichaam (dehino ’smin yath dehe).
Wanneer dat afzonderlijke deeltje bevrijd is uit de lichamelijke verstrikking, wekt het op een spirituele planeet in de spirituele hemel opnieuw
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zijn oorspronkelijke spirituele lichaam op en kan het genieten van persoonlijke omgang met de Allerhoogste Heer. Het is hier duidelijk dat het
levend wezen kwalitatief gezien een is met de Heer, net zoals gouddeeltjes
ook goud zijn, omdat het een afzonderlijk integrerend deeltje van de Allerhoogste Heer is.

tekst 8
Xarqr& YadvaPanaeiTa YaÀaPYauT§-aMaTaqìr" )
Ga*hqTvETaaiNa Sa&YaaiTa vaYauGaRNDaaiNavaXaYaaTa( )) 8 ))

ar…raˆ yad avpnoti
yac cpy utkrmat…varaƒ
gh…tvaitni saˆyti
vyur gandhn ivayt
ar…ram — het lichaam; yat — als; avpnoti — verkrijgt; yat — als; ca
api — ook; utkrmati — verlaat; …varaƒ — de meester van het lichaam;
gh…tv — meegenomen hebbend; etni — al deze; saˆyti — gaat weg;
vyuƒ — de lucht; gandhn — geuren; iva — zoals; ayt — van hun
bron.
In de materiële wereld draagt het levend wezen zijn verschillende
levensopvattingen mee van het ene lichaam naar het andere zoals
de lucht aroma’s meevoert. Op die manier neemt het een bepaald
soort lichaam aan en verlaat het ook dat weer om een andere aan
te nemen.

Commentaar: Het levend wezen wordt hier beschreven als …vara, de
bestuurder van zijn eigen lichaam. Als het wil kan het zijn lichaam veranderen en naar een hoger type lichaam verhuizen of, als het dat wil, naar
een lager type. Het heeft een minieme onafhankelijkheid. De verandering
die zijn lichaam ondergaat is afhankelijk van hemzelf. Op het moment
van de dood zal het bewustzijn dat het levend wezen ontwikkeld heeft
het naar een volgend type lichaam dragen. Wanneer het het bewustzijn
van een kat of een hond ontwikkeld heeft, zal het zeker naar het lichaam
van een kat of een hond verhuizen. En wanneer het levend wezen zijn bewustzijn op goddelijke kwaliteiten gericht heeft, zal het naar het lichaam
van een halfgod verhuizen. Maar wanneer het KŠa-bewust is, zal het
naar KŠaloka in de spirituele wereld worden overgebracht en daar met
KŠa omgaan.
De bewering dat alles voorbij is na de vernietiging van het lichaam, is
onjuist. De individuele ziel verhuist van het ene lichaam naar het andere
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en zijn huidige lichaam en activiteiten vormen de basis voor zijn volgende
lichaam. Overeenkomstig zijn karma krijgt men een ander lichaam, dat
men na verloop van tijd moet verlaten.
In dit vers wordt gezegd dat het fijnstoffelijk lichaam, dat de levensopvattingen voor een volgend lichaam meedraagt, in het volgend leven
een ander lichaam ontwikkelt. Dit proces van reïncarnatie van het ene
lichaam naar het ander en de worsteling terwijl men in een lichaam is,
wordt karati genoemd of de strijd om het bestaan.

tekst 9
é[ae}a& c+au" SPaXaRNa& c rSaNa& ga]a<aMaev c )
AiDaïaYa MaNaêaYa& ivzYaaNauPaSaevTae )) 9 ))

rotraˆ cakuƒ sparanaˆ ca
rasanaˆ ghrŠam eva ca
adhi˜hya mana cyaˆ
viayn upasevate
rotram — oren; cakuƒ — ogen; sparanam — tastzin; ca — ook; rasanam — tong; ghrŠam — reukvermogen; eva — ook; ca — en; adhi˜hya
— zich bevindend in; manaƒ — de geest; ca — ook; ayam — hij; viayn
— zinsobjecten; upasevate — geniet.
Door zo een ander grofstoffelijk lichaam aan te nemen, krijgt het
levend wezen een bepaald type oor, oog, tong, neus en tastzin, die
zich rondom de geest bevinden. Op die manier geniet het van een
bepaalde set zinsobjecten.

Commentaar: Met andere woorden, wanneer het levend wezen zijn bewustzijn vermengt met de kwaliteiten van katten en honden en het daardoor verlaagt, krijgt het in zijn volgend leven het lichaam van een kat of
een hond. Het bewustzijn kan vergeleken worden met water. Water is van
oorsprong zuiver, maar wanneer we het met een bepaalde kleur mengen, verandert het. Op dezelfde manier is het bewustzijn zuiver omdat de
ziel zuiver is, maar het bewustzijn verandert door de mate waarin het in
contact staat met de materiële kwaliteiten.
Echt bewustzijn is KŠa-bewustzijn. Wie KŠa-bewust is, leidt dus
een zuiver leven. Maar als iemands bewustzijn verlaagd wordt door of
vermengd wordt met een bepaalde materiële mentaliteit, krijgt men in het
volgend leven een overeenkomstig lichaam. Het is niet noodzakelijk het
geval dat men een menselijk lichaam krijgt; men kan het lichaam krijgen
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van een kat, een hond, een varken, een halfgod of een van de vele andere
vormen, want er zijn 8.400.000 levenssoorten.

tekst 10
oT§-aMaNTa& iSQaTa& vaiPa >auÅaNa& va Gau<aaiNvTaMa( )
ivMaU!a NaaNauPaXYaiNTa PaXYaiNTa jaNac+auz" )) 10 ))

utkrmantaˆ sthitaˆ vpi
bhuñjnaˆ v guŠnvitam
vim™h nnupayanti
payanti jñna-cakuaƒ
utkrmantam — het lichaam verlatend; sthitam — in het lichaam verblijvend; v api — hetzij; bhuñjnam — genietend; v — of; guŠaanvitam — in de ban van de hoedanigheden van de materiële natuur;
vim™hƒ — dwaze personen; na — nooit; anupayanti — kunnen
zien; payanti — kunnen zien; jñna-cakusaƒ — zij die de ogen van
kennis hebben.
Dwazen kunnen niet begrijpen hoe een levend wezen zijn lichaam
kan verlaten en evenmin van wat voor soort lichaam het geniet
wanneer het in de ban is van de hoedanigheden van de materiële
natuur. Maar iemand met ogen die getraind zijn door kennis, kan
dit allemaal duidelijk zien.

Commentaar: Het woord ‘jñna- cakuaƒ’ is heel belangrijk. Zonder kennis kan iemand niet begrijpen hoe het levend wezen zijn huidige lichaam
verlaat en evenmin welk soort lichaam het in het volgend leven zal aannemen en zelfs niet waarom het nu in een bepaald type lichaam leeft. Hiervoor is veel kennis nodig uit de Bhagavad-g…t en soortgelijke literatuur
die van een bonafide spiritueel leraar gehoord wordt. Wie getraind is in
het zien van dat alles, is fortuinlijk.
Ieder levend wezen dat in de ban van de materiële natuur is, verlaat zijn lichaam onder bepaalde omstandigheden, leeft onder bepaalde
omstandigheden en geniet van het leven onder bepaalde omstandigheden.
Als gevolg daarvan ervaart het verschillende soorten geluk en ellende
onder invloed van de illusie van zinsbevrediging. Personen die zich onophoudelijk door lust en verlangen voor de gek laten houden, verliezen
al hun vermogen om hun lichaamsverandering en hun verblijf in een bepaald lichaam te begrijpen. Ze kunnen het gewoon niet begrijpen. Maar
zij die spirituele kennis ontwikkeld hebben, kunnen zien dat de ziel ver-
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schillend is van het lichaam en dat ze van lichaam verandert en op verschillende manieren geniet. Iemand met zulke kennis begrijpt ook hoe
het geconditioneerde levend wezen in dit materiële bestaan lijdt. Zij die
een hoogontwikkeld KŠa-bewustzijn hebben, doen daarom hun best
om deze kennis aan de mensen in het algemeen te geven, omdat het
geconditioneerde leven van deze mensen heel moeizaam is. Ze zouden
het achter zich moeten laten en KŠa-bewust moeten worden en zichzelf
bevrijden om naar de spirituele wereld overgebracht te worden.

tekst 11
YaTaNTaae YaaeiGaNaêENa& PaXYaNTYaaTMaNYaviSQaTaMa( )
YaTaNTaae_PYak*-TaaTMaaNaae NaENa& PaXYaNTYaceTaSa" )) 11 ))

yatanto yogina cainaˆ
payanty tmany avasthitam
yatanto ’py akttmno
nainaˆ payanty acetasaƒ
yatantaƒ — strevend; yoginaƒ — transcendentalisten; ca — ook; enam
— dit; payanti — kunnen zien; tmani — in het zelf; avasthitam — vaststaan; yatantaƒ — strevend; api — hoewel; akta-tmnaƒ — zij die niet
zelfgerealiseerd zijn; na — kunnen niet; enam — dit; payanti — zien;
acetasaƒ — met hun onontwikkelde geest.
De strevende transcendentalisten die zelfgerealiseerd zijn, kunnen
dit allemaal duidelijk zien. Maar zij die geen ontwikkelde geest
hebben en niet zelfgerealiseerd zijn, kunnen, ondanks al hun inspanningen, niet zien wat er plaatsvindt.

Commentaar: Er zijn veel transcendentalisten op het pad naar spirituele
zelfrealisatie, maar zonder zelfgerealiseerd te zijn, kan iemand niet zien
hoe de dingen in het lichaam van het levend wezen veranderen. In dit verband is het woord ‘yoginaƒ’ belangrijk. Tegenwoordig zijn er zoveel zogenaamde yog…’s en zoveel zogenaamde yogaclubs, maar in feite zijn ze
blind wat betreft zelfrealisatie. Ze zijn alleen maar verslaafd aan bepaalde
gymnastiekoefeningen en zijn tevreden wanneer hun lichaam goed en
gezond is. Andere informatie hebben ze niet. Ze worden yatanto ’py
akttmnaƒ genoemd. Ook al verrichten ze inspanningen binnen een
zogenaamde yogamethode, toch zijn ze niet zelfgerealiseerd. Zulke mensen kunnen het proces van reïncarnatie niet begrijpen. Hoe de dingen
werkelijk plaatsvinden, begrijpen alleen zij die daadwerkelijk yoga be-
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oefenen en die inzicht hebben gekregen in het zelf, de wereld en de Allerhoogste Heer, namelijk de bhakti-yog…’s, zij die het KŠa-bewustzijn
beoefenen door zuivere devotionele dienst te verrichten.

tekst 12
YadaidTYaGaTa& TaeJaae JaGaÙaSaYaTae_i%l/Ma( )
YaÀNd]MaiSa YaÀaGanaE TataeJaae iviÖ MaaMak-Ma( )) 12 ))

yad ditya-gataˆ tejo
jagad bhsayate ’khilam
yac candramasi yac cgnau
tat tejo viddhi mmakam
yat — dat wat; ditya-gatam — in de zonneschijn; tejaƒ — schittering;
jagat — de hele wereld; bhsayate — verlicht; akhilam — volledig;
yat — dat wat; candramasi — in de maan; yat — dat wat; ca — ook;
agnau — in vuur; tat — die; tejaƒ — schittering; viddhi — begrijp;
mmakam — van Mij.
Het stralende licht van de zon, dat de duisternis van deze hele
wereld verdrijft, komt van Mij. En de maneschijn en de gloed van
vuur komen ook van Mij.

Commentaar: Zij die geen intelligentie hebben, kunnen niet begrijpen
hoe dingen plaatsvinden. Maar men kan een begin maken met het ontwikkelen van kennis door te begrijpen wat de Heer hier uitlegt. Iedereen
ziet de zon, maan, vuur en elektriciteit. Men moet eenvoudig proberen
te begrijpen dat het stralende licht van zon, maan en elektriciteit of vuur
afkomstig zijn van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Wanneer iemand
zo’n levensopvatting heeft, die het begin van KŠa-bewustzijn is, dan is
dat voor de geconditioneerde ziel in de materiële wereld een grote vooruitgang. In essentie zijn de levende wezens de integrerende deeltjes van
de Allerhoogste Heer en Hij geeft hier een aanwijzing hoe ze terug kunnen gaan naar de Allerhoogste God, terug naar huis.
Uit dit vers kunnen we begrijpen dat de zon het hele universum verlicht. Er bestaan verschillende universa en verschillende zonnen en manen, maar uit dit vers wordt duidelijk dat er in ieder universum maar één
zon is. Zo zegt de Bhagavad-g…t (10.21) dat de maan een van de sterren
is (nakatrŠm ahaˆ a…). Het zonlicht is te danken aan de spirituele
gloed van de Allerhoogste Heer in de spirituele hemel.
Met het opkomen van de zon worden de activiteiten van de levende
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wezens in gang gezet. Ze ontsteken vuur om te koken, ze ontsteken vuur
om de fabrieken te laten draaien enz. Zoveel dingen worden gedaan met
behulp van vuur. En door maanlicht worden alle gewassen gevoed. Daarom zijn de levende wezens zo gelukkig met de zonsopkomst, het vuur en
het maanlicht. Zonder hun hulp kan geen enkel levend wezen in leven
blijven. Wie dus begrijpt dat het licht en de gloed van de zon, de maan en
het vuur voortkomen uit de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, KŠa, begint daarmee zijn KŠa-bewustzijn. Mensen kunnen daardoor begrijpen
dat ze leven door de genade van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods,
KŠa, omdat er zonder Zijn genade geen zon zou zijn en omdat er zonder
Zijn genade geen maan zou zijn en omdat er zonder Zijn genade geen vuur
zou zijn, en zonder de hulp van zon, maan en vuur kan niemand leven. Dit
zijn enkele gedachten om bij de geconditioneerde ziel KŠa-bewustzijn
op te wekken.

tekst 13
GaaMaaivXYa c >aUTaaiNa DaarYaaMYahMaaeJaSaa )
PauZ<aaiMa caEzDaq" SavaR" SaaeMaae >aUTva rSaaTMak-" )) 13 ))

gm viya ca bh™tni
dhraymy aham ojas
puŠmi cauadh…ƒ sarvƒ
somo bh™tv rastmakaƒ
gm — de planeten; viya — binnengegaan zijnd; ca — en; bh™tni —
de levende wezens; dhraymi — hou in stand; aham — Ik; ojas —
met behulp van Mijn energie; puŠmi — voed; ca — en; auadh…ƒ
— gewassen; sarvƒ — alle; somaƒ — de maan; bh™tv — wordend;
rasa-tmakaƒ — het sap schenken.
Ik ga binnen in alle planeten en door Mijn energie blijven ze in
hun baan. Ik word de maan en voorzie daardoor alle gewassen
van levenssap.

Commentaar: Uit dit vers blijkt dat alle planeten uitsluitend door de energie van de Heer in de lucht zweven. De Heer gaat binnen in ieder atoom,
iedere planeet en ieder levend wezen. Dit wordt in de Brahma-saˆhit
besproken. Daarin wordt gezegd dat Paramtm, een volkomen expansie
van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, binnengaat in de planeten, het
universum, het levend wezen en zelfs in het atoom. Doordat Hij hierin
binnengaat, manifesteert alles zich op de juiste manier.
Een levend persoon kan op het water drijven omdat de ziel aanwezig
is, maar wanneer de levensvonk het lichaam verlaten heeft, zinkt het dode
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lichaam. Wanneer het lichaam in staat van ontbinding is, drijft het natuurlijk, net als stro en andere dingen, maar het lichaam van iemand die net
dood is, zinkt onmiddellijk weg in het water. Op dezelfde manier zweven
alle planeten in de ruimte en dat komt doordat de allerhoogste energie
van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods in hen is binnengegaan. Het is
Zijn energie die alle planeten als een handvol stof ondersteunt. Wanneer
iemand een handvol stof omhooghoudt, kan het stof onmogelijk vallen,
maar als hij het in de lucht gooit, zal het naar beneden komen. Op dezelfde
manier worden de planeten, die in de lucht zweven, in feite vastgehouden
in de vuist van de kosmische gedaante van de Allerhoogste Heer. Door
Zijn kracht en energie blijven alle dingen, zowel de bewegende als de
niet-bewegende, op hun plaats. In de vedische hymnen wordt gezegd dat
de zon schijnt en dat de planeten zich in hun vaste baan voortbewegen
dankzij de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Als Hij er niet zou zijn,
zouden alle planeten als stof in de wind verspreid worden en vergaan.
Zo is het ook dankzij de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods dat de
maan alle gewassen voedt; door de invloed van de maan hebben ze een
heerlijke smaak. Zonder de maneschijn kunnen gewassen niet groeien en
evenmin sappig smaken. De menselijke samenleving werkt, leeft comfortabel en geniet van voedsel dankzij de bevoorrading van de Allerhoogste
Heer. De mensheid zou hierzonder niet kunnen overleven. Het woord
‘rastmakaƒ’ is dus heel belangrijk. Alles wordt smakelijk door toedoen
van de Allerhoogste Heer via de invloed van de maan.

tekst 14
Ah& vEìaNarae >aUTva Pa[ai<aNaa& dehMaaié[Ta" )
Pa[a<aaPaaNaSaMaaYau¢-" PacaMYaà& cTauivRDaMa( )) 14 ))

ahaˆ vaivnaro bh™tv
prŠinˆ deham ritaƒ
prŠpna-samyuktaƒ
pacmy annaˆ catur-vidham
aham — Ik; vaivnaraƒ — Mijn volkomen expansie als het spijsverteringsvuur; bh™tv — wordend; prŠinm — van alle levende wezens;
deham — in de lichamen; ritaƒ — bevinden; prŠa — de uitgaande
lucht; apna — de neergaande lucht; samyuktaƒ — in balans houdend;
pacmi — Ik verteer; annam — voedsel; catuƒ-vidham — de vier soorten.
Ik ben het vuur van de spijsvertering in de lichamen van alle levende wezens en Ik verenig Me tijdens het in- en uitademen met
de levensadem om de vier soorten voedsel te verteren.
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Commentaar: Uit de šyurvedische stra kunnen we leren dat er inde
maag een vuur aanwezig is dat al het voedsel dat het binnenkrijgt, verteert. Wanneer het vuur niet laait, hebben we geen honger, maar wanneer
het goed brandt, dan krijgen we honger. Soms, als het vuur niet goed
brandt, is een behandeling nodig. Hoe dan ook, dit vuur vertegenwoordigt
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods.
Ook de vedische mantra’s (Bhad-raŠyaka Upaniad 5.9.1) bevestigen dat de Allerhoogste Heer of Brahman in de maag aanwezig is in de
vorm van vuur en alle voedselsoorten verteert (ayam agnir vaivnaro
yo ’yam antaƒ purue yenedam annaˆ pacyate). Omdat de Heer helpt
met het verteren van alle voedselsoorten, is het levend wezen niet onafhankelijk wat betreft het voedingsproces. Sterker nog, zonder hulp van
de Allerhoogste Heer bij de vertering is er geen sprake van eten. Zo produceert en verteert Hij voedsel en genieten wij door Zijn genade van het
leven. Dit wordt bevestigd door het Vednta-s™tra (1.2.27): abddibhyo
’ntaƒ prati˜hnc ca — de Heer is aanwezig in geluid, in het lichaam, in
de lucht en zelfs in de maag als de kracht van de spijsvertering. Er zijn vier
soorten voedsel — dat wat gedronken, dat wat gekauwd, dat wat opgelikt
en dat wat opgezogen wordt — en voor al deze soorten voedsel is Hij de
verteringskracht.

tekst 15
SavRSYa cah& ôid Saiàivíae
Mata" SMa*iTajaRNaMaPaaehNa& c )
vedEê SavŒrhMaev veÛae
vedaNTak*-Üedivdev cahMa( )) 15 ))

sarvasya chaˆ hdi sannivi˜o
mattaƒ smtir jñnam apohanaˆ ca
vedai ca sarvair aham eva vedyo
vednta-kd veda-vid eva cham
sarvasya — van alle levende wezens; ca — en; aham — Ik; hdi — in
het hart; sannivi˜aƒ — bevind; mattaƒ — van Mij; smtiƒ — herinnering;
jñnam — kennis; apohanam — vergetelheid; ca — en; vedaiƒ — door
de veda’s; ca — ook; sarvaiƒ — alle; aham — Ik ben; eva — zeker;
vedyaƒ — kenbaar; vednta-kt — de samensteller van de Vednta; vedavit — degene die de veda’s kent; eva — zeker; ca — en; aham — Ik.
Ik ben aanwezig in ieders hart en van Mij komen herinnering,
kennis en vergetelheid. Het doel van alle veda’s is om Mij te leren
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kennen. Ík ben de samensteller van de Vednta en de kenner van
de veda’s.

Commentaar: De Allerhoogste Heer is als Paramtm in ieders hart aanwezig en bij Hem beginnen alle activiteiten. Het levend wezen vergeet
alles wat in zijn vorige leven gebeurd is, maar overeenkomstig zijn vorige
handelingen is het in staat activiteiten te verrichten, omdat de Heer, die
getuige is van al zijn activiteiten, hem aanwijzingen geeft. Het levend
wezen krijgt alle benodigde kennis en herinneringen en vergeet ook zijn
vorige leven. Op die manier is de Heer niet alleen alomtegenwoordig, Hij
is ook gelokaliseerd in ieder afzonderlijk hart. Hij kent de resultaten van
verschillende resultaatgerichte activiteiten toe. Hij is niet alleen vererenswaardig als het onpersoonlijk Brahman, de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods en de gelokaliseerde Paramtm, maar ook in Zijn vorm als de
incarnatie van de veda’s.
De veda’s geven de mensen de juiste aanwijzingen, zodat ze hun leven
op de juiste manier kunnen inrichten en terug kunnen gaan naar God,
terug naar huis. Ze geven kennis over de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods, KŠa, en in Zijn incarnatie als Vysadeva is KŠa de samensteller
van het Vednta-s™tra. Het ®r…mad-Bhgavatam, de commentaar van
Vysadeva op het Vednta-s™tra, geeft de werkelijke betekenis van het
Vednta-s™tra. De Allerhoogste Heer is zo volledig, dat Hij voor de verlossing van de geconditioneerde ziel voedsel geeft en het verteert, dat Hij
de getuige is van zijn activiteiten en dat Hij kennis geeft in de vorm van de
veda’s en als de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, ®r… KŠa, de spreker
van de Bhagavad-g…t. Hij is vererenswaardig voor de geconditioneerde
ziel. Op die manier is God algoed; God is algenadig.
Antaƒ-pravi˜aƒ st jannm. Zodra het levend wezen zijn huidig
lichaam verlaat, vergeet het alles over zijn vorige leven, maar het begint
opnieuw met zijn activiteiten door de aanzet van de Allerhoogste Heer.
Hoewel het levend wezen alles vergeet, geeft de Heer het de intelligentie
om zijn activiteiten te hervatten waar het deze in zijn vorige leven heeft
beëindigd. Maar de Allerhoogste Heer, die gelokaliseerd is in het hart,
geeft het levend wezen niet alleen bevelen zodat het kan genieten en lijden in deze wereld, Hij geeft het ook de kans om de veda’s van Hem te
leren begrijpen.
Aan iemand die de vedische kennis serieus wil begrijpen, geeft KŠa
de benodigde intelligentie. Waarom presenteert Hij de vedische kennis?
Omdat ieder levend wezen KŠa voor zich moet leren begrijpen. De vedische literatuur bevestigt dit: yo ’sau sarvair vedair g…yate. In alle vedische
teksten, beginnend met de vier veda’s, het Vednta-s™tra, de upaniads
en de purŠa’s, wordt de glorie van de Allerhoogste Heer bezongen.
Door vedische rituelen te verrichten, de vedische filosofie te bespreken
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en de Heer door devotionele dienst te vereren, kan men Hem bereiken.
Het doel van de veda’s is dus om KŠa te leren kennen.
De veda’s geven ons de aanwijzingen waardoor we Hem kunnen begrijpen en ook het proces waardoor we ons van Hem bewust kunnen
worden. Het uiteindelijk doel is de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Dit
wordt in Vednta-s™tra 1.1.4 met de volgende woorden bevestigd: ‘tat tu
samanvayt’. Men kan de perfectie in drie stadia bereiken: men kan zijn
relatie met de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods begrijpen door de vedische literatuur te doorgronden, men kan Hem benaderen door de verschillende methoden te volgen, en uiteindelijk kan men het allerhoogste doel
bereiken, namelijk niemand anders dan de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods. In dit vers worden de bedoeling van de veda’s, het doorgronden
van de veda’s en het doel van de veda’s duidelijk gedefinieerd.

tekst 16
ÜaivMaaE PauåzaE l/aeke- +arêa+ar Wv c )
+ar" SavaRi<a >aUTaaiNa kU-$=SQaae_+ar oCYaTae )) 16 ))

dvv imau puruau loke
kara ckara eva ca
karaƒ sarvŠi bh™tni
k™˜a-stho ’kara ucyate
dvau — twee; imau — deze; puruau — levende wezens; loke — in de
wereld; karaƒ — veranderlijke; ca — en; akaraƒ — onveranderlijke;
eva — zeker; ca — en; karaƒ — veranderlijk; sarvŠi — alle; bh™tni
— levende wezens; k™˜a-sthaƒ — in eenheid; akaraƒ — onveranderlijk;
ucyate — wordt genoemd.
Er zijn twee categorieën van wezens: de veranderlijke en de onveranderlijke. In de materiële wereld is ieder levend wezen veranderlijk,
maar alle levende wezens in de spirituele wereld worden onveranderlijk genoemd.

Commentaar: Zoals al eerder is uitgelegd, heeft de Heer in Zijn incarnatie als Vysadeva het Vednta-s™tra samengesteld. De Heer vat hier beknopt de inhoud van het Vednta-s™tra samen. Hij zegt dat de ontelbare
levende wezens in twee categorieën kunnen worden onderverdeeld: de
veranderlijken en de onveranderlijken.
De levende wezens zijn eeuwig afzonderlijke integrerende deeltjes
van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Wanneer ze in contact zijn
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met de materiële wereld worden ze j…va-bh™ta genoemd en de sanskrietwoorden die hier gegeven worden — ‘karaƒ sarvŠi bh™tni’ — betekenen
dat ze veranderlijk zijn. Maar zij die in eenheid met de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods leven, worden onveranderlijk genoemd. Eenheid betekent niet dat ze geen individualiteit hebben, maar dat er geen onenigheid
bestaat. Ze zijn allemaal bereid het doel van de schepping te aanvaarden.
In de spirituele wereld is er natuurlijk niet zoiets als een schepping, maar
die uitdrukking wordt gebruikt omdat de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods, zoals het Vednta-s™tra zegt, de oorsprong van alle emanaties is.
Volgens de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, Heer KŠa, zijn er
twee categorieën van levende wezens. De veda’s voeren hiervoor bewijzen aan, dus er kan geen twijfel over bestaan. De levende wezens die in
deze wereld met de geest en de vijf zintuigen worstelen, hebben materiële
lichamen, die aan verandering onderhevig zijn. Zolang een levend wezen
geconditioneerd is door het contact met de materie, heeft het een materieel lichaam en omdat materie verandert, lijkt het levend wezen ook te
veranderen. Maar in de spirituele wereld is het lichaam niet van materie
gemaakt en daarom is er geen verandering.
In de materiële wereld ondergaat het levend wezen zes veranderingen:
geboorte, groei, behoud, voortplanting, aftakeling en dood. Dat zijn de
veranderingen van het materiële lichaam. Maar in de spirituele wereld
verandert het lichaam niet; er is daar geen ouderdom, geen geboorte en
geen dood. Alles bestaat er in eenheid. Karaƒ sarvŠi bh™tni: ieder
levend wezen dat in contact is gekomen met materie, beginnend met
het eerstgeschapen wezen, Brahm, tot aan de kleine mier, verandert zijn
lichaam; daarom zijn ze allemaal veranderlijk. Maar in de spirituele wereld
zijn ze altijd bevrijd in eenheid.

tekst 17
otaMa" PauåzSTvNYa" ParMaaTMaeTYaudaôTa" )
Yaae l/aek-}aYaMaaivXYa ib>aTYaRVYaYa wRìr" )) 17 ))

uttamaƒ puruas tv anyaƒ
paramtmety udhtaƒ
yo loka-trayam viya
bibharty avyaya …varaƒ
uttamaƒ — de beste; purusaƒ — persoonlijkheid; tu — maar; anyaƒ —
een andere; parama — de allerhoogste; tm — zelf; iti — zo; udhtaƒ
— wordt genoemd; yaƒ — wie; loka — van het universum; trayam — de
drie onderverdelingen; viya — binnengegaan zijnd; bibharti — houdt
in stand; avyayaƒ — onvergankelijke; …varaƒ — de Heer.
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Naast deze twee categorieën is er de grootste levende persoonlijkheid, de Allerhoogste Ziel, de onvergankelijke Heer Zelf, die de drie
werelden is binnengegaan en deze in stand houdt.

Commentaar: De strekking van dit vers wordt mooi tot uitdrukking gebracht in de Ka˜ha Upaniad (2.2.13) en de ®vetvatara Upaniad (6.13).
Daarin wordt duidelijk gesteld dat de Allerhoogste Persoonlijkheid, de
Paramtm, boven de ontelbare levende wezens staat, waarvan sommige
geconditioneerd zijn en andere bevrijd. Het vers in die upaniads luidt:
nityo nitynˆ cetana cetannm. De betekenis is dat er onder alle
levende wezens, zowel onder de geconditioneerde als onder de bevrijde,
één allerhoogste levende persoonlijkheid is, namelijk de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, die hen in stand houdt en hun allemaal de gelegenheid
geeft om te genieten in overeenstemming met verschillende activiteiten.
Die Allerhoogste Persoonlijkheid Gods bevindt Zich in ieders hart als
Paramtm. Een wijs persoon die Hem kan begrijpen komt ervoor in aanmerking om perfecte vrede te bereiken, maar anderen niet.

tekst 18
YaSMaaT+arMaTaqTaae_hMa+aradiPa caetaMa" )
ATaae_iSMa l/aeke- vede c Pa[iQaTa" PauåzaetaMa" )) 18 ))

yasmt karam at…to ’ham
akard api cottamaƒ
ato ’smi loke vede ca
prathitaƒ puruottamaƒ
yasmt — omdat; karam — aan het veranderlijke; at…taƒ — transcendentaal; aham — Ik ben; akart — ontstegen aan het onveranderlijke; api
— ook; ca — en; uttamaƒ — de beste; ataƒ — daarom; asmi — Ik ben;
loke — in de wereld; vede — in de vedische literatuur; ca — en; prathitaƒ
— gehuldigd; purua-uttamaƒ — als de Allerhoogste Persoonlijkheid.
Omdat Ik transcendentaal ben, ontstegen aan zowel de veranderlijken als de onveranderlijken, en omdat Ik de grootste ben, word
Ik in de wereld, evenals in de veda’s, geprezen als die Allerhoogste
Persoon.

Commentaar: Niemand kan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, KŠa,
overtreffen; de geconditioneerde ziel kan dat niet en evenmin de bevrijde
ziel. Hij is daarom de grootste onder alle persoonlijkheden. Het is hier
nu duidelijk dat de levende wezens en de Allerhoogste Persoonlijkheid
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Gods individuen zijn. Het verschil is dat de levende wezens, of ze nu geconditioneerd of bevrijd zijn, de onvoorstelbare vermogens van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods niet in kwantiteit kunnen overtreffen. Het
is onjuist te denken dat de Allerhoogste Heer en de levende wezens op
hetzelfde niveau staan of in alle opzichten gelijk aan elkaar zijn. Wat hun
persoonlijkheden betreft, is er altijd sprake van superioriteit en inferioriteit. Het woord ‘uttama’ is heel belangrijk. Niemand kan de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods overtreffen.
Het woord ‘loke’ betekent ‘in de paurua gama (de smti-teksten)’
Het Nirukti-woordenboek stelt: lokyate vedrtho ’nena — ‘Het doel van
de veda’s wordt uitgelegd in de smti-teksten.’
In Zijn gelokaliseerde aspect als Paramtm wordt de Allerhoogste
Heer ook in de veda’s zelf beschreven. Daarin is het volgende vers te vinden: tvad ea samprasdo ’smc char…rt samutthya paraˆ jyoti-r™paˆ
sampadya svena r™peŠbhinipadyate sa uttamaƒ puruaƒ (Chndogya
Upaniad 8.12.3). ‘De Superziel, die uit het lichaam komt, gaat binnen in de
onpersoonlijke brahmajyoti; in Zijn gedaante behoudt Hij vervolgens Zijn
spirituele identiteit. Die Allerhoogste wordt de Allerhoogste Persoonlijkheid
genoemd.’ Dit betekent dat de Allerhoogste Persoonlijkheid Zijn spirituele
gloed, het uiteindelijke licht, toont en verspreidt. Hij heeft ook een gelokaliseerd aspect, Paramtm genaamd. Door te incarneren als de zoon van
Satyavat… en Parara, legt Hij als Vysadeva de vedische kennis uit.

tekst 19
Yaae MaaMaevMaSaMMaU!ae JaaNaaiTa PauåzaetaMaMa( )
Sa SavRivÙJaiTa Maa& SavR>aaveNa >aarTa )) 19 ))

yo mm evam asamm™ho
jnti puruottamam
sa sarva-vid bhajati mˆ
sarva-bhvena bhrata
yaƒ — iedereen die; mm — Mij; evam — zo; asamm™haƒ — zonder
twijfel; jnti — kent; purua-uttamam — de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods; saƒ — hij; sarva-vit — degene die alles weet; bhajati —
bewijst devotionele dienst; mm — aan Mij; sarva-bhvena — in alle
opzichten; bhrata — o afstammeling van Bharata.
Iedereen die Me zonder te twijfelen kent als de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, weet alles. Zo iemand, o afstammeling van
Bharata, gaat volledig op in devotionele dienst aan Mij.
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Commentaar: Er bestaan veel filosofische speculaties over de wezenlijke
positie van de levende wezens en de Allerhoogste Absolute Waarheid. In
dit vers legt de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods duidelijk uit dat iedereen die Heer KŠa als de Allerhoogste Persoon kent, de werkelijke kenner
van alles is. Degene die onvolmaakte kennis heeft, gaat gewoon door met
speculeren over de Absolute Waarheid, maar degene met perfecte kennis
houdt zich direct en zonder tijd te verspillen bezig met KŠa-bewustzijn,
devotionele dienst aan de Allerhoogste Heer. Dit punt wordt in de hele
Bhagavad-g…t bij iedere stap benadrukt. Toch  zijn  er  nog  heel  veel  koppige  commentatoren  op  de  Bhagavad-g…t  die  denken  dat  de  Allerhoogste  Absolute  Waarheid  en  de  levende  wezens  een  en  dezelfde  zijn.
De vedische kennis wordt ruti genoemd of kennis die geleerd wordt
door ernaar te luisteren. Men moet de vedische boodschap ontvangen van
gezaghebbende personen als KŠa en Zijn vertegenwoordigers. KŠa
onderscheidt alles hier op een juiste manier van elkaar en men moet van
deze bron horen. Gewoon horen als varkens is niet voldoende, men moet
in staat zijn om van gezaghebbende personen te horen, zonder alleen
maar op een academische manier te speculeren. Men moet nederig uit
de Bhagavad-g…t   begrijpen dat de levende wezens altijd ondergeschikt
zijn aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Volgens de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods, ®r… KŠa, weet iedereen die in staat is dat te begrijpen, wat het doel van de veda’s is; niemand anders kent  dit  doel.
Het woord ‘bhajati’ is heel belangrijk. Op veel plaatsen wordt het
woord ‘bhajati’ in verband met dienst aan de Allerhoogste Heer gebruikt.
Wanneer iemand volledig KŠa-bewust devotionele dienst aan de Heer
verricht, dan geeft dat aan dat hij alle vedische kennis begrepen heeft. In
de vaiŠava-parampar wordt gezegd dat als iemand devotionele dienst
aan KŠa verricht, er geen behoefte bestaat aan welke andere methode
dan ook om de Absolute Waarheid te begrijpen. Hij is al tot de essentie
gekomen: devotionele dienst aan de Heer. Hij heeft al een eind gemaakt
aan alle voorbereidende kennismethoden. Maar wie na honderden en duizenden levens van speculeren niet tot het punt komt dat KŠa de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is en dat men zich aan Hem moet overgeven,
heeft met al zijn getheoretiseer gedurende zoveel jaren en levens gewoon
nutteloos zijn tijd verspild.

tekst 20
wiTa GauùTaMa& XaañiMadMau¢&- MaYaaNaga )
WTad(bud(ßa buiÖMaaNSYaaTk*-Tak*-TYaê >aarTa )) 20 ))

iti guhyatamaˆ stram
idam uktaˆ maynagha
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15.20

etad buddhv buddhimn syt
kta-ktya ca bhrata
iti — zo; guhya-tamam — het meest vertrouwelijke; stram — geopenbaard geschrift; idam — dit; uktam — onthuld; may — door Mij; anagha
— o zondeloze; etat — dit; buddhv — begrepen hebbend; buddhi-mn
— intelligent; syt — men wordt; kta-ktyaƒ — iemand wiens streven
zeer succesvol is; ca — en; bhrata — o afstammeling van Bharata.
Dit is het meest vertrouwelijke deel van de vedische geschriften, o
zondeloze, en het is nu door Mij onthuld. Iedereen die dit begrijpt,
zal wijs worden en zal door zijn inspanningen volmaakt worden.

Commentaar: De Heer legt hier duidelijk uit dat dit de essentie van alle
geopenbaarde teksten is en men moet deze leren begrijpen zoals ze door
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods gegeven wordt. Op die manier zal
men intelligent en perfect worden door transcendentale kennis. Met andere woorden, door deze filosofie van de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods te begrijpen en door transcendentale dienst aan Hem te verrichten,
kan iedereen bevrijd worden van alle onzuiverheden van de hoedanigheden van de materiële natuur.
Devotionele dienst is een methode waardoor men tot spiritueel inzicht komt. Materiële onzuiverheid en devotionele dienst kunnen niet naast
elkaar bestaan. Devotionele dienst aan de Heer en de Heer Zelf zijn een
en dezelfde omdat ze spiritueel zijn; devotionele dienst vindt plaats in de
interne energie van de Allerhoogste Heer. Van de Heer wordt gezegd dat
Hij de zon is en onwetendheid wordt gezien als duisternis. Waar de zon
aanwezig is, daar kan geen sprake zijn van duisternis. Waar onder begeleiding van een bonafide spiritueel leraar devotionele dienst plaatsvindt, is
daarom geen sprake van onwetendheid.
Iedereen moet zich toeleggen op dit KŠa-bewustzijn en devotionele
dienst verrichten om intelligent en zuiver te worden. Wie niet tot het niveau
komt waarop hij KŠa begrijpt en geen devotionele dienst verricht, heeft
geen volmaakte intelligentie, hoe intelligent hij ook is naar de maatstaven
van de gemiddelde mens.
Het woord ‘anagha’, waarmee Arjuna wordt aangesproken, is belangrijk. Anagha betekent ‘o zondeloze’ en geeft aan dat zonder vrij te zijn
van alle karmische reacties op zonden, het heel moeilijk is om KŠa te
begrijpen. Men moet vrijkomen van alle onzuiverheid, van alle zondige
activiteiten; pas dan kan men tot inzicht komen. Maar devotionele dienst
is zo zuiver en krachtig, dat als iemand devotionele dienst verricht, hij
vanzelf tot het niveau van zondeloosheid komt.
Er zijn bepaalde dingen die volkomen moeten verdwijnen wanneer
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men volledig KŠa-bewust devotionele dienst verricht in het gezelschap
van zuivere toegewijden. Het belangrijkste wat men moet overwinnen is
de zwakheid van het hart. De eerste val wordt veroorzaakt door het verlangen om de baas te spelen over de materiële natuur, waardoor men de
transcendentale liefdedienst aan de Allerhoogste Heer opgeeft. De tweede zwakheid van het hart is dat zodra iemands neiging om de baas te
spelen over de materiële natuur toeneemt, hij gehecht raakt aan materie
en aan het bezit daarvan. De problemen van het materiële bestaan zijn
te wijten aan deze zwakheden van het hart. In dit hoofdstuk beschrijven
de eerste vijf verzen de methode waardoor men kan loskomen van deze
zwakheden van het hart, en de rest van het hoofdstuk, tekst zes tot het
eind, bespreekt puruottama-yoga.

Zo eindigen de commentaren van ®r… ®r…mad A.C. Bhaktivedanta Swami
Prabhupda bij het vijftiende hoofdstuk van ®r…mad Bhagavad-g…t, getiteld
‘De Allerhoogste Persoon’ en dat handelt over puruottama-yoga.

16
De goddelijke
en de

demonische eigenschappen

tekst 1 – 3
é[q>aGavaNauvac )
A>aYa& SatvSa&XauiÖjaRNaYaaeGaVYaviSQaiTa" )
daNa& dMaê Yajê SvaDYaaYaSTaPa AaJaRvMa( )) 1 ))
Aih&Saa SaTYaMa§-aeDaSTYaaGa" XaaiNTarPaEXauNaMa( )

dYaa >aUTaeZvl/aelu/PTv& MaadRv& hqrcaPal/Ma(
)) 2 ))
TaeJa" +aMaa Da*iTa" XaaEcMad]aehae NaaiTaMaaiNaTaa )
>aviNTa SaMPad& dEvqMai>aJaaTaSYa >aarTa )) 3 ))

r…-bhagavn uvca
abhayaˆ sattva-saˆuddhir
jñna-yoga-vyavasthitiƒ
dnaˆ dama ca yajña ca
svdhyyas tapa rjavam
ahiˆs satyam akrodhas
tygaƒ ntir apaiunam
day bh™tev aloluptvaˆ
mrdavaˆ hr…r acpalam
tejaƒ kam dhtiƒ aucam
adroho nti-mnit
bhavanti sampadaˆ daiv…m
abhijtasya bhrata
r…-bhagavn uvca — De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei; abhayam — onbevreesdheid; sattva-saˆuddhiƒ — het zuiveren van je bestaan; jñna — met kennis; yoga — verbinden; vyavasthitiƒ — de situatie;
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dnam — vrijgevigheid; damaƒ — beheersing van de geest; ca — en;
yajñaƒ — het brengen van offers; ca — en; svdhyyaƒ — het bestuderen
van de vedische literatuur; tapaƒ — het beoefenen van ascese; rjavam
— eenvoud; ahiˆs — geweldloosheid; satyam — waarheidlievendheid;
akrodhaƒ — vrij zijn van woede; tygaƒ — onthechting; ntiƒ — kalmte;
apaiunam — afkeer van onnodig kritiseren; day — mededogen; bh™teu — voor alle levende wezens; aloluptvam — afwezigheid van hebzucht; mrdavam — vriendelijkheid; hr…ƒ — bescheidenheid; acpalam
— vastberadenheid; tejaƒ — vitaliteit; kam — vergevensgezindheid;
dhtiƒ — standvastigheid; aucam — reinheid; adrohaƒ — vrij zijn van
vijandigheid; na — niet; ati-mnit — eerzucht; bhavanti — zijn; sampadam — de eigenschappen; daiv…m — de transcendentale aard; abhijtasya — van iemand die is geboren met; bhrata — o afstammeling
van Bharata.
De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: Onbevreesdheid; het
zuiveren van je bestaan; het cultiveren van spirituele kennis; vrijgevigheid; zelfbeheersing; het brengen van offers; het bestuderen
van de veda’s; het beoefenen van ascese; eenvoud; geweldloosheid;
waarheidlievendheid; vrij zijn van woede; onthechting; kalmte; afkeer van onnodig kritiseren; mededogen voor alle levende wezens;
vrij zijn van hebzucht; vriendelijkheid; bescheidenheid; vastberadenheid; vitaliteit; vergevensgezindheid; standvastigheid; reinheid
en vrij zijn van vijandigheid en eerzucht — deze transcendentale
eigenschappen, o afstammeling van Bharata, treft men aan bij goddelijke mensen die begiftigd zijn met een spirituele aard.

Commentaar: In het begin van het vijftiende hoofdstuk werd uitleg gegeven over de banyan-boom van de materiële wereld. De extra wortels
die eruit tevoorschijn komen, werden vergeleken met de activiteiten van
de levende wezens, waarvan sommige gunstig zijn en sommige ongunstig. In het negende hoofdstuk werden de deva’s of goddelijke personen,
en de asura’s, de goddeloze personen of demonen, gekarakteriseerd.
Activiteiten in de hoedanigheid goedheid, die volgens de vedische riten
worden verricht, worden gezien als gunstig om vooruitgang te maken op
het pad van bevrijding en zulke activiteiten staan bekend als daiv… prakti,
transcendentaal van aard. Zij die zich in de transcendentale natuur bevinden, maken vooruitgang op het pad van bevrijding. Aan de andere kant
bestaat er geen kans op bevrijding voor hen die in de hoedanigheden
hartstocht en onwetendheid handelen. Ze zullen of als menselijke wezens
in de materiële wereld moeten blijven of ze zullen afdalen naar dierlijke
soorten of zelfs lagere levensvormen. In dit zestiende hoofdstuk geeft de
Heer uitleg over zowel de transcendentale natuur en de daarmee samen-
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gaande eigenschappen als de demonische natuur en haar eigenschappen.
Ook legt Hij de voor- en nadelen van deze eigenschappen uit.
Het woord ‘abhijtasya’ is zeer belangrijk en heeft betrekking op
iemand die geboren is met transcendentale eigenschappen of goddelijke
neigingen. Het verwekken van een kind in een goddelijke sfeer wordt in
de vedische teksten garbhdhna-saˆskra genoemd. Wanneer ouders
een kind met goddelijke eigenschappen willen hebben, moeten ze de tien
zuiverende processen volgen die voor het sociale leven van het menselijk
wezen worden aangeraden. Eerder in de Bhagavad-g…t hebben we al gezien dat seksualiteit om een goed kind te krijgen KŠa Zelf is. Seksualiteit
wordt niet veroordeeld, op voorwaarde dat ze gebruikt wordt in KŠabewustzijn. Op zijn minst zouden KŠa-bewuste personen niet zoals honden en katten kinderen moeten krijgen; ze zouden echter op zo’n manier
kinderen moeten krijgen, dat die kinderen na hun geboorte KŠa-bewust
kunnen worden. Dat is het voordeel dat kinderen van volledig KŠabewuste ouders zouden moeten krijgen.
Het sociale stelsel dat bekendstaat als varŠrama-dharma — het
stelsel waardoor de samenleving wordt onderverdeeld in vier categorieën
van sociaal leven en vier van voorgeschreven bezigheden of kasten —
heeft niet de bedoeling de menselijke samenleving onder te verdelen op
basis van geboorte. De onderverdelingen worden gemaakt op basis van
kwalificaties op het vlak van onderwijs en zijn ervoor bedoeld om in de
samenleving vrede en voorspoed te handhaven. De kwaliteiten die in dit
vers worden genoemd, worden beschouwd als transcendentale kwaliteiten, die ervoor bedoeld zijn om iemand vooruitgang te laten maken in
spiritueel inzicht, zodat hij uit de materiële wereld kan worden bevrijd.
In het varŠrama-stelsel wordt de sannys…, degene die zich in de
onthechte levensorde bevindt, als het hoofd of als de spiritueel leraar van
alle andere sociale posities en orden gezien. Een brhmaŠa wordt gezien
als de spiritueel leraar van de drie andere groepen binnen de maatschappij: de katriya’s, de vaiya’s en de ™dra’s. Maar een sannys…, die aan
het hoofd van het stelsel staat, wordt ook gezien als de spiritueel leraar
van de brhmaŠa’s.
De eerste kwalificatie van een sannys… is dat hij onbevreesd moet
zijn. Omdat een sannys… op zichzelf leeft, zonder enige ondersteuning
of zekerheid, moet hij simpelweg vertrouwen op de genade van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Als hij denkt: ‘Wie zal me beschermen
nadat ik mijn relaties achter me heb gelaten?’, moet hij niet de onthechte
levensorde aanvaarden. Men moet er volledig van overtuigd zijn dat KŠa
of de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods in Zijn gelokaliseerde aspect
als Paramtm altijd in het hart aanwezig is, dat Hij alles ziet en dat Hij
altijd weet wat iemand van plan is. Op die manier moet men het vaste
vertrouwen hebben dat KŠa als de Paramtm voor een ziel zal zorgen
die zich aan Hem heeft overgegeven. ‘Ik zal niet alleen zijn’, en ‘Zelfs al
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leef ik in het donkerste gedeelte van het woud, KŠa zal me vergezellen
en Hij zal me beschermen’. dit zijn de gedachten die men zou moeten hebben. Zo’n overtuiging wordt abhayam benoemd, onbevreesdheid. Zo’n
mentaliteit is noodzakelijk voor een persoon in de onthechte levensorde.
Vervolgens moet hij zijn bestaan zuiveren. Er zijn zoveel regels en
bepalingen die in de onthechte levensorde gevolgd moeten worden. De
belangrijkste van allemaal is dat het voor een sannys… strikt verboden
is om intieme omgang te hebben met een vrouw. Het is voor hem zelfs
verboden om in afzondering met een vrouw te spreken. Heer Caitanya
was een ideale sannys… en toen Hij in Pur… was, konden Zijn vrouwelijke
toegewijden niet dichtbij Hem komen om hun eerbetuigingen aan Hem
te brengen. Hen werd aangeraden om van een afstand neer te buigen.
Dit is geen teken van haat tegenover vrouwen als groep, maar het is een
beperking die aan de sannys… wordt opgelegd dat hij geen innige relaties
met vrouwen mag hebben.
Men moet de regels en bepalingen van een bepaalde positie in het
leven volgen om zijn leven te zuiveren. Voor een sannys… zijn intieme
relaties met vrouwen en het bezit van rijkdom voor zinsbevrediging strikt
verboden. Heer Caitanya was Zelf de ideale sannys… en we kunnen zien
dat Hij in Zijn leven heel strikt was wat betreft vrouwen. Hoewel Hij als
de meest vrijgevige incarnatie wordt beschouwd en de meest gevallen
geconditioneerde zielen aanvaardt, volgde Hij de regels en bepalingen
van de levensorde van sannysa wat betreft de omgang met vrouwen
strikt op. Een van Zijn persoonlijke metgezellen, Cho˜a Haridsa, bevond
zich in het gezelschap van Heer Caitanya samen met Zijn andere vertrouwelijke persoonlijke metgezellen, maar om de een of andere reden keek
deze Cho˜a Haridsa met een blik vol lust naar een jonge vrouw en Heer
Caitanya was zo strikt, dat Hij hem onmiddellijk uit het gezelschap van
Zijn persoonlijke metgezellen bande. Heer Caitanya zei: ‘Voor een sannys…
of voor iedereen die ernaar streeft om uit de greep van de materiële natuur te komen en zichzelf probeert te verheffen tot de spirituele wereld
en terug te gaan naar huis, terug naar God, is het kijken naar materiële
bezittingen en vrouwen voor zinsbevrediging — niet eens van hen genieten, maar alleen al naar hen kijken met zo’n mentaliteit — zo verwerpelijk,
dat hij er beter aan zou doen zelfmoord te plegen voordat hij aan zulke
ongeoorloofde verlangens toegeeft.’ Dit zijn de methoden om het bestaan
te zuiveren.
Het volgende onderdeel is jñna-yoga-vyavasthiti: het cultiveren
van kennis. Het leven van een sannys… is bedoeld om kennis te verspreiden aan getrouwde personen en aan anderen die vergeten zijn dat hun leven in werkelijkheid bedoeld is om spirituele vooruitgang te maken. Een
sannys… hoort van deur tot deur te gaan om te bedelen voor zijn levensonderhoud, maar dat betekent niet dat hij een bedelaar is. Nederigheid is
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ook een van de kwalificaties van een persoon die zich op het transcendentale niveau bevindt en uit zuivere nederigheid gaat de sannys… van
deur tot deur; niet echt om te bedelen, maar om getrouwde personen te
bezoeken en KŠa-bewustzijn bij hen op te wekken. Dat is de plicht van
de sannys…. Als hij werkelijk ver gevorderd is en daarvoor de opdracht
van zijn spiritueel leraar heeft gekregen, moet hij met logica en inzicht het
KŠa-bewustzijn prediken; als hij echter niet zo gevorderd is, moet hij de
onthechte levensorde niet aanvaarden. En ook al heeft hij de onthechte
levensorde zonder voldoende kennis aanvaard, dan moet hij zich serieus
toeleggen op het luisteren naar een bonafide spiritueel leraar om kennis
te cultiveren. Een sannys… of iemand in de onthechte levensorde moet
vaststaan in onbevreesdheid, zuiverheid (sattva-saˆuddhi) en kennis
(jñna-yoga).
Het volgende onderdeel is vrijgevigheid. Vrijgevigheid is bedoeld voor
getrouwde personen. Zij moeten op een eerlijke manier in hun levensonderhoud voorzien en vijftig procent van hun inkomen gebruiken om
het KŠa-bewustzijn over de hele wereld te verspreiden; op die manier
moet een getrouwd persoon vrijgevig zijn tegenover gemeenschappen die
daarmee bezig zijn. Men moet vrijgevig zijn tegenover de juiste ontvanger.
Zoals later uitgelegd zal worden, zijn er verschillende soorten vrijgevigheid: vrijgevigheid in de hoedanigheden goedheid, hartstocht en onwetendheid. In de heilige teksten wordt vrijgevigheid in de hoedanigheid
goedheid aangeraden, terwijl vrijgevigheid in de hoedanigheden hartstocht en onwetendheid niet worden aangeraden, omdat dat gewoon geldverspilling is. Men moet alleen vrijgevig zijn om het KŠa-bewustzijn over
de hele wereld te verspreiden. Dat is vrijgevigheid in de hoedanigheid
goedheid.
Wat betreft dama (zelfbeheersing), dit is bedoeld voor alle orden van
de religieuze samenleving, maar vooral voor een getrouwd persoon. Hoewel hij een vrouw heeft, moet een getrouwd persoon zijn zintuigen niet
gebruiken voor onnodige seks. Voor een getrouwd persoon zijn er zelfs
op het vlak van seksualiteit beperkingen; hij moet zich hier alleen mee
bezighouden om kinderen te verwekken. Wie geen kinderen wil, moet
geen seksueel contact hebben met zijn vrouw. In de moderne samenleving genieten mensen van seks met behulp van voorbehoedsmiddelen of
nog afschuwelijkere methoden om te ontkomen aan de verantwoordelijkheid van het opvoeden van kinderen. Dit hoort niet bij de transcendentale
kwaliteiten, maar bij de demonische. Wie vooruitgang wil maken in het
spirituele leven moet, zelfs al is men getrouwd, zijn seksualiteit bedwingen en geen kind verwekken zonder daarmee KŠa te willen dienen.
Wanneer men in staat is om KŠa-bewuste kinderen te verwekken, mag
men honderden kinderen voortbrengen, maar wie hiertoe niet in staat is,
moet niet toegeven aan zinnelijk genot.

746 / Bhagavad-gŸTĀ zoals ze is
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Offers brengen is een ander onderdeel dat getrouwde personen moeten verrichten, omdat er voor offers grote hoeveelheden geld nodig zijn.
Degenen in de andere levensorden, namelijk brahmacarya, vnaprastha
en sannysa, hebben geen geld en onderhouden zich door te bedelen.
Het brengen van verschillende typen offers is dus bedoeld voor getrouwde
personen. Zij moeten agni-hotra-offers verrichten, zoals die in de vedische
literatuur worden voorgeschreven, maar zulke offers zijn in deze tijd heel
duur en niet ieder getrouwd persoon is in staat ze te verrichten. Het beste
offer dat voor dit tijdperk wordt aangeraden, is het sa‰k…rtana-yajña. Dit
sa‰k…rtana-yajña, het chanten van Hare KŠa, Hare KŠa, KŠa KŠa,
Hare Hare/ Hare Rma, Hare Rma, Rma Rma, Hare Hare, is het beste
en het goedkoopste offer; iedereen kan het uitvoeren en er zijn voordeel
mee doen. Dus vrijgevigheid, het beheersen van de zintuigen en het brengen van offers zijn bedoeld voor getrouwde personen.
Dan is er svdhyya, het bestuderen van de veda’s, dat speciaal bedoeld is voor brahmacarya, het studentenleven. Brahmacr…’s mogen
geen contact hebben met vrouwen; ze moeten een celibatair leven leiden
en hun geest verdiepen in het bestuderen van de vedische literatuur om
kennis te cultiveren. Dit wordt svdhyya genoemd.
Tapas of ascese is in het bijzonder bedoeld voor het teruggetrokken
leven. Men moet niet zijn hele leven getrouwd blijven, maar altijd bedenken dat er vier levensstadia zijn: brahmacarya, ghastha, vnaprastha en
sannysa. Na een ghastha of getrouwd persoon te zijn geweest, moet
men teruggetrokken gaan leven. Als men honderd jaar leeft, moet men
vijfentwintig jaar doorbrengen als student, vijfentwintig jaar als getrouwd
persoon, vijfentwintig jaar in de teruggetrokken levensorde en vijfentwintig jaar in de onthechte levensorde. Dat zijn de bepalingen van het vedische religieuze leven. Wie zich heeft teruggetrokken uit het gezinsleven,
moet ascese van lichaam, geest en tong beoefenen. Dat is tapasya. Het
hele varŠrama-stelsel is bedoeld voor tapasya, ascese. Zonder dat kan
geen enkel menselijk wezen bevrijding krijgen.
De theorie dat er in het leven geen behoefte is aan ascese, dat men
maar door kan gaan met speculeren en dat alles zo goed zal komen, wordt
noch in de vedische literatuur noch in de Bhagavad-g…t aangeraden. Zulke
theorieën worden door pseudo-spiritualisten verzonnen, die meer volgelingen proberen te krijgen. Wanneer er beperkingen, regels en bepalingen
zijn, zullen mensen zich niet aangetrokken voelen. Zij die volgelingen willen in de naam van religie alleen maar om een show op te voeren, leggen
geen beperkingen op aan het leven van hun studenten en evenmin aan hun
eigen levens. Maar die methode wordt niet goedgekeurd door de veda’s.
De brahmaanse kwaliteit van eenvoud is niet een principe dat alleen
door een bepaalde levensorde gevolgd moet worden, maar een die voor
alle levensorden geldt — de brahmacr… rama, de ghastha rama, de
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vnaprastha rama en de sannysa rama. Men moet heel eenvoudig
en eerlijk zijn.
Ahiˆs betekent dat men de levensontwikkeling van welk levend
wezen dan ook niet verhindert. Men moet niet denken dat omdat de spirituele vonk toch nooit gedood kan worden, zelfs niet na het doden van
het lichaam, het geen kwaad kan dieren te doden voor zinsbevrediging.
Mensen zijn tegenwoordig verslaafd aan het eten van dieren, hoewel ze
voldoende granen, vruchten en melk hebben. Het doden van dieren is
niet noodzakelijk. Dit voorschrift geldt voor iedereen. Als er geen andere
mogelijkheid is, mag men een dier doden, maar het moet dan geofferd
worden. In ieder geval moeten personen die ernaar verlangen vooruitgang te maken in spirituele bewustwording, dieren geen geweld aandoen
wanneer de mensheid voldoende voedselvoorraad heeft.
Werkelijke ahiˆs betekent dat men de levensontwikkeling van
iemand anders niet hindert. Dieren maken ook een ontwikkeling door in
hun evolutionaire leven door van de ene categorie van dierlijk leven naar
de andere te verhuizen. Als een bepaald dier gedood wordt, dan hindert
dat zijn ontwikkeling. Als een dier voor een bepaald aantal dagen of jaren
in een bepaald lichaam verblijft en dan voortijdig gedood wordt, moet het
opnieuw in die levensvorm terugkomen om de resterende dagen vol te
maken en vervolgens te promoveren naar een andere levenssoort. Hun
ontwikkeling mag dus niet gehinderd worden alleen maar om de eetlust te
bevredigen. Dat is wat onder ahiˆs wordt verstaan.
Satyam. Dit woord betekent dat men de waarheid niet in zijn eigen
voordeel moet verdraaien. In de vedische literatuur staan enkele moeilijke
passages, maar de betekenis of de bedoeling daarvan moet van een bonafide spiritueel leraar worden geleerd. Dat is de methode waarmee we de
veda’s moeten begrijpen. ®ruti betekent dat men van een autoriteit moet
horen. Men moet geen eigen interpretaties maken voor eigen voordeel. Er
bestaan zoveel commentaren op de Bhagavad-g…t die de oorspronkelijke
tekst verkeerd interpreteren. Men moet de werkelijke betekenis van een
bepaald woord geven en die betekenis moet van een bonafide spiritueel
leraar worden geleerd.
Akrodha betekent het bedwingen van woede. Zelfs al wordt deze
woede uitgelokt, toch moet men verdraagzaam zijn, want wanneer iemand
kwaad wordt, raakt zijn hele lichaam verontreinigd. Woede is het gevolg
van de hoedanigheid hartstocht en lust; wie zich op het transcendentale
niveau bevindt, moet deze woede dus bedwingen.
Apaiunam betekent dat men niet naar de fouten in een ander moet
zoeken of anderen niet onnodig moet corrigeren. Een dief een dief noemen is natuurlijk niet onnodig kritiseren, maar een eerlijk mens een dief
noemen is zeer kwetsend en zal een belemmering vormen voor iemands
vooruitgang in het spirituele leven.
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Hr… betekent dat iemand heel bescheiden moet zijn en geen weerzinwekkende activiteit moet begaan.
Acpalam, vastberadenheid, betekent dat men niet opgewonden of
gefrustreerd moet raken wanneer men faalt in zijn streven. Men moet daar
niet om treuren, maar met geduld en vastberadenheid vooruitgang blijven maken.
Het woord ‘tejas’ dat hier wordt gebruikt, is bedoeld voor de katriya’s.
De katriya’s moeten altijd heel krachtig zijn om bescherming te kunnen
bieden aan de zwakkeren. Ze moeten zichzelf niet als geweldloos voordoen. Wanneer geweld noodzakelijk is, moeten ze het gebruiken. Maar
iemand die in staat is zijn vijand te bedwingen, kan onder bepaalde voorwaarden vergevensgezind zijn; hij kan kleinere overtredingen vergeven.
®aucam betekent ‘reinheid’, niet alleen van geest en lichaam, maar
ook wat betreft gedrag in de omgang met anderen. Dit is in het bijzonder
bedoeld voor handelslieden, die geen zaken horen te doen op de zwarte
markt.
Nti-mnit betekent dat men geen eer moet verwachten. Dit heeft
vooral betrekking op de ™dra’s, de arbeidersklasse, die volgens de vedische voorschriften de laagste van de vier klassen zijn. Ze moeten in hun
eigen positie blijven en niet verwaand zijn, want voor hen zijn prestige en
eer onnodig. Het is de plicht van ™dra’s om hun respect te betuigen aan
de hogere klassen om de sociale orde in stand te houden.
Al deze zesentwintig kwaliteiten zijn transcendentale eigenschappen.
Ze moeten worden gecultiveerd volgens de verschillende posities in de
sociale orden en de orden van voorgeschreven bezigheden. De strekking
is dat, ook al zijn materiële omstandigheden ellendig, wanneer deze eigenschappen door alle klassen van mensen door oefening ontwikkeld worden, het geleidelijk aan mogelijk zal worden om tot het hoogste niveau
van transcendentale bewustwording te komen.

tekst 4
dM>aae dPaaeR_i>aMaaNaê §-aeDa" PaaåZYaMaev c )
AjaNa& cai>aJaaTaSYa PaaQaR SaMPadMaaSaurqMa( )) 4 ))

dambho darpo ’bhimna ca
krodhaƒ pruyam eva ca
ajñnaˆ cbhijtasya
prtha sampadam sur…m
dambhaƒ — trots; darpaƒ — arrogantie; abhimnaƒ — eigenwaan; ca
— en; krodhaƒ — woede; pruyam — ruwheid; eva — zeker; ca — en;
ajñnam — onwetendheid; ca — en; abhijtasya — van iemand die ge-
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boren is met; prtha — o zoon van Pth; sampadam — de eigenschappen; sur…m — van de demonische aard.
Trots, arrogantie, eigenwaan, woede, ruwheid en onwetendheid
— dit zijn de eigenschappen van degenen met een demonische
aard, o zoon van Pth.

Commentaar: In dit vers wordt de koninklijke weg naar de hel beschreven. Zij die demonisch zijn willen een show maken van religie en vooruitgang in de spirituele wetenschap, ook al volgen ze de principes niet.
Ze zijn altijd arrogant of trots op hun bepaald soort onderwijs of op hun
grote rijkdom. Ze verlangen ernaar door anderen vereerd te worden en
eisen respect, hoewel ze geen respect afdwingen. Ze worden ontzettend
kwaad over kleinigheden en hun taal is ruw en niet kalm of vriendelijk. Ze
weten niet wat wel en wat juist niet gedaan moet worden. Ze doen alles
volgens hun eigen inzicht, volgens hun eigen verlangen, en aanvaarden
geen enkel gezag. Deze demonische eigenschappen nemen ze aan vanaf
het moment dat hun lichaam zich in de baarmoeder bevindt; terwijl ze
opgroeien, manifesteren ze al deze ongunstige eigenschappen.

tekst 5
dEvq SaMPaiÜMaae+aaYa iNabNDaaYaaSaurq MaTaa )
Maa Xauc" SaMPad& dEvqMai>aJaaTaae_iSa Paa<@v )) 5 ))

daiv… sampad vimokya
nibandhysur… mat
m ucaƒ sampadaˆ daiv…m
abhijto ’si pŠava
daiv… — transcendentale; sampat — kwaliteiten; vimokya — leidend tot
bevrijding; nibandhya — tot gebondenheid; sur… — demonische eigenschappen; mat — worden beschouwd; m ucaƒ — maak je geen zorgen;
sampadam — eigenschappen; daiv…m — transcendentale; abhijtaƒ —
geboren met; asi — jij bent; pŠava — o zoon van PŠu.
De  transcendentale  eigenschappen  zijn  bevorderlijk  voor  bevrijding,  t erwijl  d e  d emonische  e igenschappen  t ot  g ebondenheid  
leiden.  Maak  je  geen  zorgen,  o  zoon  van  PŠu,  want  jij  bent  geboren  met  de  goddelijke  eigenschappen.

Commentaar: Heer KŠa moedigde Arjuna aan door hem te zeggen dat
hij niet geboren was met demonische eigenschappen. Zijn betrokkenheid
in de strijd was niet demonisch, omdat hij de voor- en nadelen tegen elkaar
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afwoog. Hij overwoog of respectabele personen als Bh…ma en DroŠa wel
of niet gedood moesten worden en handelde dus niet onder invloed van
woede, valse trots of wreedheid. Arjuna was dus niet demonisch van aard.
Voor een katriya, een militair, wordt het afschieten van pijlen naar
de vijand als transcendentaal beschouwd, maar het verzaken van deze
plicht is demonisch. Er was voor Arjuna daarom geen reden tot klagen.
Iedereen die de regulerende principes van de verschillende levensorden
navolgt, bevindt zich op een transcendentaal niveau.

tekst 6
ÜaE >aUTaSaGaaŒ l/aeke-_iSMaNdEv AaSaur Wv c )
dEvae ivSTarXa" Pa[ae¢- AaSaur& PaaQaR Mae Xa*<au )) 6 ))

dvau bh™ta-sargau loke ’smin
daiva sura eva ca
daivo vistaraaƒ prokta
suraˆ prtha me Šu
dvau — twee; bh™ta-sargau — geschapen levende wezens; loke — in
de wereld; asmin — deze; daivaƒ — goddelijke; suraƒ — demonische;
eva — zeker; ca — en; daivaƒ — de goddelijke; vistaraaƒ — uitvoerig;
proktaƒ — gesproken; suram — de demonische; prtha — o zoon van
Pth; me — van Mij; Šu — hoor.
O zoon van Pth, in deze wereld zijn er twee soorten geschapen
wezens. De ene soort wordt goddelijk genoemd en de andere demonisch. Ik heb je al uitvoerig uitgelegd wat de goddelijke eigenschappen zijn. Hoor nu van Mij over de demonische.

Commentaar: Na Arjuna verzekerd te hebben dat hij geboren is met de
goddelijke eigenschappen, zal Heer KŠa nu de demonische manier van
handelen beschrijven. De geconditioneerde levende wezens in deze wereld worden in twee klassen onderverdeeld. Zij die geboren zijn met
goddelijke eigenschappen leiden een gereguleerd leven, dat wil zeggen:
ze houden zich aan de voorschriften van de heilige teksten en die van
gezaghebbende personen. Men moet zijn plicht vervullen in overeenstemming met de gezaghebbende heilige teksten. Die mentaliteit wordt goddelijk genoemd. Wie de regulerende principes die vastgelegd zijn in de
heilige teksten, niet navolgt en handelt zoals hij zelf wil, wordt demonisch
of asurisch genoemd. Er bestaat geen ander criterium dan gehoorzaamheid aan de regulerende principes van de heilige teksten. In de vedische
literatuur staat vermeld dat zowel de halfgoden als de demonen geboren
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worden uit de Prajpati; het enige verschil is dat de ene klasse de vedische
voorschriften gehoorzaamt en de andere klasse niet.

tekst 7
Pa[v*ita& c iNav*ita& c JaNaa Na ivduraSaura" )
Na XaaEc& NaaiPa cacarae Na SaTYa& Taezu ivÛTae )) 7 ))

pravttiˆ ca nivttiˆ ca
jan na vidur surƒ
na aucaˆ npi ccro
na satyaˆ teu vidyate
pravttim — juist handelen; ca — en; nivttim — niet onjuist handelen;
ca — en; janƒ — personen; na — nooit; viduƒ — weten; surƒ — demonische; na — nooit; aucam — reinheid; na — evenmin; api — ook;
ca — en; craƒ — gedrag; na — nooit; satyam — waarheid; teu — in
hen; vidyate — er is.
Zij die demonisch zijn, weten niet wat wel en wat niet gedaan moet
worden. Ze zijn onrein en goed gedrag of waarheidlievendheid
zijn in hen niet aan te treffen.

Commentaar: Iedere beschaafde menselijke samenleving heeft een verzameling van schriftuurlijke regels en bepalingen, die vanaf het begin van
die samenleving werd nageleefd. De šrya’s, zij die de vedische beschaving
aanvaarden en bekendstaan als de ontwikkeldste en beschaafdste mensen,
beschouwen degenen die de voorschriften van de heilige teksten niet volgen als demonen. Er wordt daarom gezegd dat de demonen de regels van
de heilige teksten niet kennen en dat ze evenmin de neiging hebben ze
te volgen. De meesten van hen kennen deze regels niet en ook al kennen
sommige ze wel, dan zijn ze nog niet geneigd ze te volgen. Ze hebben geen
geloof of vertrouwen en evenmin zijn ze bereid om in overeenstemming
met de vedische voorschriften te handelen.
De demonen zijn onrein, zowel intern als extern. Men moet altijd
zorgvuldig zijn lichaam schoonhouden door een bad te nemen, zijn tanden te poetsen, zich te scheren, schone kleren aan te doen enz. Wat betreft
interne reinheid moet men zich altijd de heilige namen van God herinneren en Hare KŠa, Hare KŠa, KŠa KŠa, Hare Hare/ Hare Rma, Hare
Rma, Rma Rma, Hare Hare chanten. De demonen houden niet van al
deze regels voor externe en interne reinheid en voelen er al net zo min
iets voor ze na te leven.
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Voor het gedrag van de mens zijn er veel regels en bepalingen, zoals die
in de Manu-saˆhit, de wet voor het menselijk ras. De hindoes volgen
tot op de dag van vandaag de Manu-saˆhit. Aan dit boek worden wetten van erfrecht en andere wettelijke aangelegenheden ontleend. In de
Manu-saˆhit staat duidelijk dat men een vrouw geen vrijheid moet geven. Dat betekent niet dat vrouwen als slaven gehouden moeten worden.
Ze zijn net als kinderen. Aan kinderen wordt geen vrijheid gegeven, maar
dat betekent niet dat ze als slaven gehouden worden. Tegenwoordig veronachtzamen de demonen zulke voorschriften en denken ze dat vrouwen
net zoveel vrijheid moeten krijgen als mannen. Maar dit heeft de sociale
situatie van de wereld niet verbeterd. Eigenlijk moet een vrouw in ieder
levensstadium beschermd worden. De vader moet haar bescherming bieden gedurende haar kinderjaren, de echtgenoot wanneer ze een jonge
vrouw is en gedurende haar ouderdom moeten haar opgegroeide zonen
haar beschermen. Volgens de Manu-saˆhit is dit het juiste sociale gedrag. Maar het moderne onderwijs heeft een kunstmatig en opgeblazen
concept van het vrouwzijn verzonnen, waardoor het huwelijk in de menselijke samenleving tegenwoordig praktisch iets denkbeeldigs is geworden. En ook de morele gesteldheid van vrouwen is tegenwoordig niet erg
goed. De demonen aanvaarden geen enkele instructie die goed is voor de
samenleving, en omdat ze geen acht slaan op de ervaring van grote wijzen
en de regels en bepalingen die door hen zijn vastgelegd, is de sociale toestand door de aanwezigheid van demonische mensen zeer ellendig.

tekst 8
ASaTYaMaPa[iTaï& Tae JaGadahurNaqìrMa( )
AParSParSaM>aUTa& ik-MaNYaTk-aMahETauk-Ma( )) 8 ))

asatyam aprati˜haˆ te
jagad hur an…varam
aparaspara-sambh™taˆ
kim anyat kma-haitukam
asatyam — onwerkelijk; aprati˜ham — zonder fundament; te — zij; jagat
— de kosmos; huƒ — zeggen; an…varam — zonder bestuurder; aparaspara — zonder oorzaak; sambh™tam — teweeggebracht; kim anyat
— er is geen andere oorzaak; kma-haitukam — het is enkel door lust
veroorzaakt.
Ze zeggen dat deze wereld onwerkelijk is, geen fundament heeft
en dat er geen God is die hem bestuurt. Ze zeggen dat de wereld

16.9

De goddelijke  en de   demonische eigenschappen

/ 753

voortkomt uit seksueel verlangen en geen andere oorzaak heeft
dan lust.

Commentaar: Zij die demonisch zijn concluderen dat de wereld een
hersenschim is. Oorzaak en gevolg bestaan niet, er is geen bestuurder
en ook geen doel — alles is onwerkelijk. Ze zeggen dat deze kosmos
voortkomt uit toevallige acties en reacties van materie. Ze denken niet dat
de wereld met een bepaald doel door God werd geschapen. Ze hebben
hun eigen theorie: de wereld is vanzelf ontstaan en er is geen reden om
aan te nemen dat God achter alles zit. Voor hen bestaat er geen verschil
tussen materie en het spirituele en ze aanvaarden de Allerhoogste Ziel
niet. Alles is enkel materie en de hele kosmos wordt gezien als een massa
onwetendheid. Volgens hen is alles leegte en alles wat gemanifesteerd is,
is enkel het gevolg van de onwetendheid die onze waarneming beheerst.
Voor hen is het vanzelfsprekend dat alle bestaande verscheidenheid een
vertoning van onwetendheid is, net zoals we in een droom zoveel dingen
creëren die in werkelijkheid niet bestaan; wanneer we wakker zijn, zullen
we zien dat alles gewoon een droom was.
Maar in werkelijkheid is het zo dat hoewel de demonen zeggen dat
het leven een droom is, ze heel bedreven zijn in het genieten van die
droom. Op die manier raken ze meer en meer verstrikt in dromenland
in plaats van dat ze kennis verwerven. Net zoals ze denken dat een kind
alleen maar het gevolg is van seksueel contact tussen een man en een
vrouw, zo concluderen ze ook dat de wereld geboren is zonder ziel.
Volgens hen komen alle levende wezens alleen maar voort uit combinaties
van materie en is er geen sprake van het bestaan van de ziel. Net zoals
veel levende wezens zonder enige oorzaak voortkomen uit zweet en uit
een dood lichaam, zo is de hele levende wereld voortgekomen uit materiële combinaties binnen de kosmos; de materiële natuur is er daarom de
oorzaak van en er bestaat geen andere oorzaak. Ze geloven niet in de woorden van KŠa in de Bhagavad-g…t: maydhyakeŠa praktiƒ s™yate sacarcaram — ‘De hele materiële wereld functioneert onder Mijn leiding.’
Met andere woorden: de demonen hebben geen perfecte kennis over
de schepping van de wereld; ieder van hen houdt er zijn eigen theorie
op na. Volgens hen is de ene interpretatie van de heilige teksten net zo
goed als een andere, want ze geloven niet in een standaardbegrip van de
voorschriften in de heilige teksten.

tekst 9
WTaa& d*iíMaví>Ya NaíaTMaaNaae_LPabuÖYa" )
Pa[>avNTYauGa]k-MaaR<a" +aYaaYa JaGaTaae_ihTaa" )) 9 ))
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etˆ d˜im ava˜abhya
na˜tmno ’lpa-buddhayaƒ
prabhavanty ugra-karmŠaƒ
kayya jagato ’hitƒ
etm — deze; d˜im — zienswijze; ava˜abhya — aanvaardend; na˜a —
verloren hebbend; tmnaƒ — zijzelf; alpa-buddhayaƒ — zij die minder
intelligent zijn; prabhavanti — gedijen; ugra-karmŠaƒ — gewijd aan
wrede activiteiten; kayya — voor vernietiging; jagataƒ — van de wereld; ahitƒ — rampzalig.
Overtuigd van zulke opvattingen wijden de demonen, die zichzelf
hebben verloren en geen intelligentie bezitten, zich aan rampzalige,
gruwelijke werken die bedoeld zijn om de wereld te vernietigen.

Commentaar: Demonische personen houden zich bezig met activiteiten
die de wereld zullen vernietigen. De Heer zegt hier dat ze minder intelligent zijn. De materialisten, die geen idee hebben van God, denken dat
ze vooruitgang maken, maar volgens de Bhagavad-g…t zijn ze niet intelligent en ontbreekt het hen volledig aan inzicht. Ze proberen tot het uiterste van de materiële wereld te genieten en zijn daarom altijd bezig iets uit
te vinden voor zinsbevrediging. Zulke materialistische uitvindingen worden gezien als de vooruitgang van de menselijke beschaving, maar het
resultaat is dat mensen steeds gewelddadiger en wreder worden — zowel
ten opzichte van dieren als van andere mensen. Ze hebben er geen idee
van hoe ze zich ten opzichte van elkaar moeten gedragen.
Het doden van dieren is iets dat zeer veel voorkomt onder demonische mensen. Zulke mensen worden beschouwd als de vijanden van de
wereld, omdat ze uiteindelijk iets zullen uitvinden of creëren dat de oorzaak zal zijn van de vernietiging van alles en iedereen. Op een indirecte
manier loopt dit vers vooruit op de uitvinding van de nucleaire wapens
waar de hele wereld tegenwoordig zo trots op is. Op elk moment kan er
een oorlog uitbreken en dan kunnen die atoomwapens een ravage aanrichten. Die dingen zijn alleen gemaakt om de wereld te vernietigen en
dat is waar in dit vers naar verwezen wordt. Door goddeloosheid worden
er in de menselijke samenleving zulke wapens uitgevonden; ze zijn er niet
voor bedoeld vrede en voorspoed in de wereld te brengen.

tekst 10
k-aMaMaaié[TYa duZPaUr& dM>aMaaNaMadaiNvTaa" )
Maaehad(Ga*hqTvaSad(Ga]ahaNPa[vTaRNTae_Xauuicv]Taa" )) 10 ))
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kmam ritya dup™raˆ
dambha-mna-madnvitƒ
mohd gh…tvsad-grhn
pravartante ’uci-vratƒ
kmam — lust; ritya — toevlucht nemend tot; dup™ram — onverzadigbare; dambha — van trots; mna — en hoogmoed; mada-anvitƒ —
vervuld van eigenwaan; moht — door illusie; gh…tv — aannemend;
asat — tijdelijke; grhn — dingen; pravartante — ze gedijen; aucivratƒ — zij die onzuivere geloften afleggen.
Door hun toevlucht te nemen tot onverzadigbare lust en vervuld te
zijn van verwaandheid, trots en hoogmoed, houden de demonen,
die op die manier in illusie zijn, zich altijd bezig met onzuivere
activiteiten, omdat ze aangetrokken zijn tot het tijdelijke.

Commentaar: In dit vers wordt de demonische mentaliteit beschreven.
De lust van de demonen kent geen bevrediging. Ze zullen hun onbevredigbare verlangens naar materieel genot meer en meer laten toenemen.
Hoewel ze door het aanvaarden van tijdelijke dingen altijd vol zorgen
zijn, gaan ze in hun illusie toch door met zulke activiteiten. Ze hebben
geen kennis en beseffen niet dat ze de verkeerde kant opgaan. Doordat
ze tijdelijke dingen aanvaarden, creëren zulke demonische mensen hun
eigen god en hun eigen hymnen, die ze vervolgens zingen. Het resultaat is
dat ze meer en meer aangetrokken raken tot twee dingen: seksueel genot
en het vergaren van materiële rijkdom.
Het woord ‘auci-vratƒ’, ‘onzuivere geloften’, is in dit verband heel
belangrijk. Zulke demonische mensen zijn alleen aangetrokken tot wijn,
vrouwen, gokken en vleeseten; dat zijn hun auci, hun onzuivere gewoonten. Gedreven door trots en hoogmoed, verzinnen ze religieuze principes,
die niet overeenstemmen met de vedische voorschriften. Hoewel zulke
demonen de meest weerzinwekkende mensen op aarde zijn, bewijst de
wereld hun kunstmatig valse eer. Ook al glijden ze af naar de hel, toch
zien ze zichzelf als zeer ontwikkeld.

tekst 11 – 12
icNTaaMaPairMaeYaa& c Pa[l/YaaNTaaMauPaaié[Taa" )
k-aMaaePa>aaeGaParMaa WTaavidiTa iNaiêTaa" )) 11 ))
AaXaaPaaXaXaTaEbRÖa" k-aMa§-aeDaParaYa<aa" )
wRhNTae k-aMa>aaeGaaQaRMaNYaaYaeNaaQaRSaÄYaaNa( )) 12 ))

756 / Bhagavad-gŸTĀ zoals ze is
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cintm aparimeyˆ ca
pralayntm upritƒ
kmopabhoga-param
etvad iti nicitƒ
-pa-atair baddhƒ
kma-krodha-paryaŠƒ
…hante kma-bhogrtham
anyyenrtha-sañcayn
cintm — angsten en zorgen; aparimeym — onmetelijke; ca — en; pralaya-antm — tot aan hun dood; upritƒ — hun toevlucht genomen
tot; kma-upabhoga — zinsbevrediging; paramƒ — het hoogste doel
van het leven; etvat — zo; iti — op deze manier; nicitƒ — zich verzekerd hebben van; -pa — verstrikkingen in een netwerk van hoop;
ataiƒ — door honderden; baddhƒ — vastgebonden zijn; kma — van
lust; krodha — en woede; paryaŠƒ — altijd de mentaliteit hebben van;
…hante — ze verlangen; kma — lust; bhoga — zinnelijk genot; artham
— voor dat doel; anyyena — onwettig; artha — van rijkdom; sañcayn
— vermeerdering.
Ze zijn ervan overtuigd dat het bevredigen van de zintuigen het
voornaamste doel van de menselijke beschaving is. Zo ervaren ze
tot aan het einde van hun leven enorme angst en bezorgdheid.
Verstrikt in een net van honderdduizenden verlangens en vervuld
van lust en woede, proberen ze op onwettige wijze rijkdom te bemachtigen voor hun zinsbevrediging.

Commentaar: Demonische personen zien zinsbevrediging als het uiteindelijke doel van het leven en tot aan hun dood houden ze vast aan dit idee.
Ze geloven niet in een leven na de dood en geloven ook niet dat iemand
overeenkomstig zijn karma of zijn activiteiten in deze wereld verschillende
lichamen aanneemt. De plannen die ze voor hun leven maken, worden
nooit gerealiseerd en ze gaan altijd door met het maken van plannen, die
allemaal ongerealiseerd blijven. We hebben zelf iemand meegemaakt met
zo’n demonische mentaliteit die, zelfs op het punt van sterven, de dokter
vroeg om zijn leven met nog vier jaren te verlengen, omdat zijn plannen
nog niet waren volbracht. Zulke dwaze mensen weten niet dat een dokter
het leven zelfs niet voor maar een moment kan verlengen. Wanneer het
moment gekomen is, wordt er geen rekening gehouden met iemands verlangen. De wetten van de natuur staan niemand toe een seconde langer
te genieten dan hem is toegemeten.
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De demonische persoon, die niet in God of in de Superziel in zijn
hart gelooft, begaat allerlei zondige activiteiten enkel en alleen voor zinsbevrediging. Hij weet niet dat er in zijn hart een getuige aanwezig is. De
Superziel observeert alle activiteiten van de individuele ziel. Zo wordt in
de upaniads gezegd dat er twee vogels zijn die in één boom zitten; de
ene vogel is actief en geniet van of lijdt door de vruchten aan de takken
en de andere is daar getuige van. Maar een demonisch persoon heeft geen
kennis van de vedische teksten en evenmin heeft hij enig geloof; daarom
voelt hij zich vrij om alles te doen voor zinsbevrediging, zonder stil te staan
bij de gevolgen.

tekst 13 – 15
wdMaÛ MaYaa l/BDaiMaMa& Pa[aPSYae MaNaaerQaMa( )
wdMaSTaqdMaiPa Mae >aivZYaiTa PauNaDaRNaMa( )) 13 ))
ASaaE MaYaa hTa" Xa}auhRiNaZYae caParaNaiPa )
wRìrae_hMah& >aaeGaq iSaÖae_h& bl/vaNSau%q )) 14 ))
Aa!yae_i>aJaNavaNaiSMa k-ae_NYaae_iSTa Sad*Xaae MaYaa )
Ya+Yae daSYaaiMa MaaeidZYa wTYajaNaivMaaeihTaa" )) 15 ))

idam adya may labdham
imaˆ prpsye manoratham
idam ast…dam api me
bhaviyati punar dhanam
asau may hataƒ atrur
haniye cparn api
…varo ’ham ahaˆ bhog…
siddho ’haˆ balavn sukh…
hyo ’bhijanavn asmi
ko ’nyo ’sti sado may
yakye dsymi modiya
ity ajñna-vimohitƒ
idam — dit; adya — vandaag; may — door mij; labdham — verworven;
imam — dit; prpsye — ik zal krijgen; manaƒ-ratham — overeenkomstig
mijn verlangens; idam — dit; asti — er is; idam — dit; api — ook; me
— van mij; bhaviyati — in de toekomst zal het toenemen; punaƒ — opnieuw; dhanam — rijkdom; asau — die; may — door mij; hataƒ — is
gedood; atruƒ — vijand; haniye — ik zal doden; ca — ook; aparn —
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anderen; api — zeker; …varaƒ — de heer; aham — ik ben; aham — ik
ben; bhog… — de genieter; siddhaƒ — volmaakt; aham — ik ben; balavn — machtig; sukh… — gelukkig; hyaƒ — rijk; abhijana-vn — omringd door aristocratische familieleden; asmi — ik ben; kaƒ — wie; anyaƒ
— andere; asti — er is; sadaƒ — zoals; may — ik; yakye — ik zal
offers brengen; dsymi — ik zal schenkingen doen; modiye — ik zal
genieten; iti — zo; ajñna — door onwetendheid; vimohitƒ — misleid.
Een demonisch persoon denkt: ‘Vandaag is dit mijn rijkdom, maar
door mijn sluwe plannen zal ik meer bemachtigen. Zoveel heb ik
nu, maar dat zal in de toekomst meer worden, en meer. Hij is mijn
vijand, maar ik heb hem gedood en al mijn andere vijanden zullen
ook gedood worden. Ik ben de heer van alles. Ik ben de genieter.
Ik ben volmaakt, machtig en gelukkig. Ik ben de rijkste man, omringd door aristocratische familieleden. Niemand is zo machtig en
gelukkig als ik. Ik zal offers brengen, ik zal schenkingen doen en
op die manier zal ik genieten.’ Zo worden zulke personen misleid
door onwetendheid.

tekst 16
ANaek-ictaiv>a]aNTaa MaaehJaal/SaMaav*Taa" )
Pa[Sa¢-a" k-aMa>aaeGaezu PaTaiNTa Narke-_XauucaE )) 16 ))

aneka-citta-vibhrnt
moha-jla-samvtƒ
prasaktƒ kma-bhogeu
patanti narake ’ucau
aneka — talloze; citta — door zorgen; vibhrntƒ — verbijsterd; moha —
van illusies; jla — door een netwerk; samvtƒ — omgeven; prasaktƒ
— gehecht; kma-bhogeu — aan zinsbevrediging; patanti  — ze zakken
omlaag; narake — naar de hel; aucau — onzuivere.
Zo door talloze angsten verbijsterd en verstrikt in een netwerk van
illusies, raken ze te sterk gehecht aan zinsbevrediging en glijden
ze af naar de hel.

Commentaar: Het verlangen van een demonisch persoon om geld te
vergaren is onbegrensd. Het enige waaraan hij denkt is wat zijn bezit nu
waard is en hoe hij die rijkdom meer en meer kan laten toenemen. Om
dat te bereiken deinst hij voor geen enkele zondige activiteit terug en
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handelt hij op de zwarte markt om op een illegale manier voldoening te
krijgen. Hij wordt helemaal in beslag genomen door de bezittingen die
hij al heeft, zoals landgoed, gezin, huis en banksaldo, en hij maakt voortdurend plannen om dat alles te verbeteren. Hij vertrouwt op zijn eigen
kracht, maar weet niet dat alle winst die hij maakt het gevolg is van zijn
goede daden in het verleden. Hij krijgt de gelegenheid zulke dingen te
verzamelen, maar hij heeft er geen idee van welke vroegere oorzaken
eraan ten grondslag liggen. Hij denkt simpelweg dat hij zijn hele rijkdom
door zijn eigen inspanningen verdiend heeft.
Een demonisch persoon vertrouwt dus op de kracht van zijn eigen
werk en niet op de wet van karma. Volgens de wet van karma wordt men
door goede activiteiten in het verleden in een voorname familie geboren of men wordt rijk of heel geleerd of heel mooi. Zij die demonisch
zijn, denken dat al deze dingen toeval zijn of het gevolg van persoonlijk
vermogen en persoonlijke vaardigheid. Ze hebben geen enkel besef van
de organisatie achter alle verscheidenheid in mensen, schoonheid en geleerdheid.
Iedereen die wedijvert met een demonisch persoon, is zijn vijand.
Er zijn veel demonische mensen en ze zijn allemaal vijanden van elkaar.
Deze vijandigheid neemt voortdurend toe; eerst tussen personen, dan
tussen families, vervolgens tussen gemeenschappen en uiteindelijk tussen
landen. Daarom heerst er altijd strijd, oorlog en vijandigheid over de hele
wereld.
Ieder demonisch persoon denkt dat hij kan leven ten koste van anderen. Over het algemeen denkt hij dat hij de Allerhoogste God Zelf is en een
demonische prediker zal zijn volgelingen het volgende zeggen: ‘Waarom
zoek je God ergens anders? Jullie zijn zelf God! Jullie kunnen alles doen
wat jullie maar willen. Geloof niet in God. Verwerp God. God is dood.’
Dat zijn de predikingen van demonen.
Hoewel een demonisch persoon anderen ziet die net zo rijk en machtig zijn of zelfs rijker en machtiger, toch denkt hij dat niemand rijker en
invloedrijker is dan hij. Hij gelooft niet in het verrichten van yajña’s of
offers voor promotie naar een hoger planetenstelsel. Demonen denken
dat ze hun eigen methode van yajña kunnen verzinnen en een machine
kunnen construeren waardoor ze in staat zullen zijn om welke hogere
planeet dan ook te bereiken. Het beste voorbeeld van zo’n demonisch
persoon is RvaŠa. Hij legde de mensen het plan voor om een trap te
maken, waardoor iedereen de hemelse planeten kon bereiken zonder
de offers te verrichten die in de veda’s worden beschreven. Op dezelfde
manier zijn er tegenwoordig net zulke demonische mensen die de hogere
planetenstelsels proberen te bereiken door mechanische middelen. Dit
zijn voorbeelden van verwarring. Het resultaat is dat ze afglijden naar de
hel zonder dat ze het zelf in de gaten hebben. Het sanskrietwoord ‘moha-
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jla’ is hier heel belangrijk. Jla betekent ‘net’; er bestaat voor hen geen
uitweg, ze zijn als vissen gevangen in een net.

tekst 17
AaTMaSaM>aaivTaa" STaBDaa DaNaMaaNaMadaiNvTaa" )
YaJaNTae NaaMaYajESTae dM>aeNaaiviDaPaUvRk-Ma( )) 17 ))

tma-sambhvitƒ stabdh
dhana-mna-madnvitƒ
yajante nma-yajñais te
dambhenvidhi-p™rvakam
tma-sambhvitƒ — zelfingenomen; stabdhƒ — onbeschaamd; dhanamna — van rijkdom en hoogmoed; mada — in de waan; anvitƒ —
verzonken; yajante — ze brengen offers; nma — in naam alleen; yajñaiƒ
— met offers; te — zij; dambhena — uit trots; avidhi-p™rvakam — zonder
enige regels of bepalingen te volgen.
Zelfingenomen als ze zijn en altijd onbeschaamd, misleid door rijkdom en hoogmoed, brengen ze soms vol trots offers. Maar die
offers zijn alleen iets in naam, omdat ze worden gebracht zonder
de regels en bepalingen te volgen.

Commentaar: De demonische personen, die denken dat ze boven alles
en iedereen staan en niets geven om welk gezag of geschrift dan ook,
verrichten soms zogenaamde religieuze rituelen of offerceremonies. Maar
omdat ze in geen enkel gezag geloven, zijn ze volkomen schaamteloos.
Dat is het gevolg van de illusie veroorzaakt door het vergaren van wat
rijkdom en valse prestige.
Soms spelen zulke demonen de rol van predikers en misleiden ze de
mensen en komen ze bekend te staan als religieuze hervormers of incarnaties van God. Ze maken een show van het verrichten van offers of ze
vereren de halfgoden of verzinnen hun eigen God. Het gewone volk
roept hen uit tot God en vereert hen, en dwazen zien hen als gevorderd in
religieuze principes of in principes van spirituele kennis. Ze hullen zich in
de kleren van de onthechte levensorde en gaan zich daarin te buiten aan
allerlei onzin. In werkelijkheid zijn er heel veel beperkingen voor iemand
die zich van deze wereld onthecht heeft, maar demonen trekken zich daar
niets van aan. Ze denken dat elk pad dat wie dan ook verzint, zijn eigen
pad is; er is niet zoiets als een standaardpad dat men moet volgen. Het
woord ‘avidhi-p™rvakam’, dat ‘veronachtzaming van de regels en bepa-
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lingen’ betekent, wordt hier in het bijzonder benadrukt. Zulke dingen
komen altijd voort uit onwetendheid en illusie.

tekst 18
Ahªar& bl&/ dPa| k-aMa& §-aeDa& c Sa&ié[Taa" )
MaaMaaTMaPardehezu Pa[iÜzNTaae_>YaSaUYak-a" )) 18 ))

aha‰kraˆ balaˆ darpaˆ
kmaˆ krodhaˆ ca saˆritƒ
mm tma-para-deheu
pradvianto ’bhyas™yakƒ
aha‰kram — vals ego; balam — kracht; darpam — trots; kmam —
lust; krodham — woede; ca — ook; saˆritƒ — toevlucht genomen tot;
mm — Mij; tma — in hun eigen; para — en in andere; deheu — lichamen; pradviantaƒ — belasterend; abhyas™yakƒ — haatdragend.
Verward als ze zijn door hun vals ego, kracht, trots, lust en woede,
staan de demonen vijandig tegenover de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, die Zich zowel in hun eigen lichaam als in dat van
anderen bevindt, en belasteren ze de ware religie.

Commentaar: Een demonisch persoon verzet zich altijd tegen Gods oppermacht en weigert te geloven in de heilige teksten. Hij staat vijandig
tegenover zowel de heilige teksten als het bestaan van de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods. Dit wordt veroorzaakt door zijn zogenaamd prestige en de rijkdom en macht die hij vergaard heeft. Hij weet niet dat zijn
huidige leven een voorbereiding is op het volgende. Omdat hij zich hier
niet van bewust is, gedraagt hij zich eigenlijk vijandig ten opzichte van
zichzelf en ook tegenover anderen. Hij is gewelddadig tegen andere lichamen en tegen dat van hemzelf. Omdat hij geen kennis heeft, geeft Hij niets
om de allerhoogste macht van de Persoonlijkheid Gods. Door zijn vijandigheid ten opzichte van de heilige teksten en het bestaan van de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods brengt hij valse argumenten naar voren tegen het
bestaan van God en ontkent hij het gezag van de heilige teksten. Hij ziet
zichzelf als onafhankelijk en denkt dat hij alles zelf in de hand heeft. Hij
denkt dat, omdat niemand hem in kracht, macht of rijkdom overtreft, hij
kan doen en laten wat hij wil zonder dat iemand hem kan stoppen. En
heeft hij een vijand die hem zou kunnen dwarsbomen in zijn activiteiten
voor zinnelijk genot, dan maakt hij plannen om uit eigen macht die vijand
te gronde te richten.
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tekst 19
TaaNah& iÜzTa" §U-raNSa&Saarezu NaraDaMaaNa( )
i+aPaaMYaJaóMaXauu>aaNaaSaurqZvev YaaeiNazu )) 19 ))

tn ahaˆ dviataƒ kr™rn
saˆsreu nardhamn
kipmy ajasram aubhn
sur…v eva yoniu
tn — die; aham — Ik; dviataƒ — haatdragend; kr™rn — wreed;
saˆsreu — in de oceaan van het materiële bestaan; nara-adhamn —
de laagsten onder de mensen; kipmi — Ik werp; ajasram — voor altijd;
aubhn — ongunstige; sur…u — demonische; eva — zeker; yoniu —
in de baarmoeders.
Zij die haatdragend en wreed zijn, de laagsten onder de mensen,
werp Ik onophoudelijk in de oceaan van het materiële bestaan, in
allerlei demonische levensvormen.

Commentaar: In dit vers wordt duidelijk aangegeven dat de allerhoogste wil het voorrecht heeft om een bepaalde individuele ziel in een bepaald
lichaam te plaatsen. Ook al weigert de demonische persoon de oppermacht van de Heer te erkennen en ook al is het een feit dat hij tot op
zekere hoogte volgens zijn eigen wil kan handelen, toch is zijn volgende
geboorte afhankelijk van het besluit van de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods en niet van hemzelf. In het derde canto van het ®r…mad-Bhgavatam
wordt gezegd dat een individuele ziel na haar dood in de baarmoeder van
een vrouw geplaatst wordt, waar ze onder toezicht van een hogere macht
een bepaald lichaam krijgt. Dat is de reden waarom we in de materiële
wereld zoveel levenssoorten aantreffen: dieren, insecten, mensen enz.
Allemaal bestaan ze door toedoen van een hogere macht; ze ontstaan niet
toevallig.
Over degenen die demonisch zijn wordt hier duidelijk gezegd dat ze
onophoudelijk in de baarmoeders van demonen worden geplaatst; op die
manier blijven ze kwaadaardig, de laagsten onder de mensen. Deze demonische mensensoorten worden gezien als altijd vol lust, gewelddadig,
haatdragend en onrein. De vele soorten jagers in de wildernis worden tot
de demonische levenssoorten gerekend.

tekst 20
AaSaurq& YaaeiNaMaaPaàa MaU!a JaNMaiNaJaNMaiNa )
MaaMaPa[aPYaEv k-aENTaeYa TaTaae YaaNTYaDaMaa& GaiTaMa( )) 20 ))
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sur…ˆ yonim pann
m™h janmani janmani
mm aprpyaiva kaunteya
tato ynty adhamˆ gatim
sur…m — demonische; yonim — levenssoorten; pannƒ — verworven;
m™hƒ — de dwazen; janmani janmani — geboorte na geboorte; mm
— Mij; aprpya — zonder te bereiken; eva — zeker; kaunteya — o zoon
van Kunt…; tataƒ — daarna; ynti — gaan; adhamm — verachtelijke;
gatim — bestemming.
Omdat ze herhaaldelijk in demonische levensvormen geboren worden, o zoon van Kunt…, kunnen zulke personen Me nooit benaderen. Geleidelijk aan dalen ze af tot het meest verachtelijke bestaan.

Commentaar: Het is bekend dat God algenadig is, maar hier zien we dat
God nooit genadig is voor hen die demonisch zijn. Er wordt hier duidelijk
gezegd dat demonische mensen leven na leven in de baarmoeders van
soortgelijke demonen worden geplaatst en omdat ze de genade van de
Allerhoogste Heer niet krijgen, vallen ze dieper en dieper, totdat ze uiteindelijk een lichaam krijgen zoals dat van katten, honden of varkens. Zulke
demonen hebben praktisch geen kans om in een later leven de genade
van God te krijgen. In de veda’s wordt ook gezegd dat zulke personen
geleidelijk aan afdalen om honden en varkens te worden.
Iemand zou nu kunnen tegenwerpen dat God niet algenadig genoemd
moet worden als Hij niet genadig is voor deze demonen. Als antwoord
hierop kunnen we in het Vednta-s™tra lezen dat de Allerhoogste Heer
niemand haat. Dat Hij de asura’s, de demonen, in de laagste levenssoorten
plaatst, is niets anders dan een andere vorm van Zijn genade. Soms worden
de demonen door de Allerhoogste Heer gedood, maar ook dat is goed
voor hen, want uit de vedische literatuur leren we dat iedereen die door
de Allerhoogste Heer gedood wordt, bevrijding krijgt. In de geschiedenis
zijn er voorbeelden aan te wijzen van vele asura’s — RvaŠa, Kaˆsa,
HiraŠyakaipu — aan wie de Heer in verschillende incarnaties verscheen
om hen te doden. De genade van God is er dus ook voor de asura’s als ze
fortuinlijk genoeg zijn door Hem te worden gedood.

tekst 21
i}aivDa& Nark-SYaed& Üar& NaaXaNaMaaTMaNa" )
k-aMa" §-aeDaSTaQaa l/ae>aSTaSMaadeTaT}aYa& TYaJaeTa( )) 21 ))
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tri-vidhaˆ narakasyedaˆ
dvraˆ nanam tmanaƒ
kmaƒ krodhas tath lobhas
tasmd etat trayaˆ tyajet
tri-vidham — van drie soorten; narakasya — van de hel; idam — deze;
dvram — poort; nanam — vernietigend; tmanaƒ — van het zelf;
kmaƒ — lust; krodhaƒ — woede; tath — en ook; lobhaƒ — hebzucht; tasmt — daarom; etat — deze; trayam — drie; tyajet — men moet opgeven.
Er zijn drie poorten die tot deze hel leiden: lust, woede en hebzucht. Ieder verstandig mens moet deze drie opgeven, omdat ze tot
de degradatie van de ziel leiden.

Commentaar: In dit vers wordt het begin van het demonische leven beschreven. Als men probeert zijn lust te bevredigen maar daar niet in slaagt,
ontstaan woede en hebzucht. Een verstandig persoon die niet naar demonische levenssoorten wil afglijden, moet proberen deze drie vijanden op
te geven, die zo fataal kunnen zijn voor het zelf, dat ze bevrijding uit deze
materiële verstrikking onmogelijk maken.

tekst 22
WTaEivRMau¢-" k-aENTaeYa TaMaaeÜarEiñi>aNaRr" )
AacrTYaaTMaNa" é[eYaSTaTaae YaaiTa Para& GaiTaMa( )) 22 ))

etair vimuktaƒ kaunteya
tamo-dvrais tribhir naraƒ
caraty tmanaƒ reyas
tato yti parˆ gatim
etaiƒ — van deze; vimuktaƒ — bevrijd zijnd; kaunteya — o zoon van
Kunt…; tamaƒ-dvraiƒ — van de poorten van onwetendheid; tribhiƒ —
van drie soorten; naraƒ — een persoon; carati — verricht; tmanaƒ —
voor het zelf; reyaƒ — zegening; tataƒ — daarna; yti — hij gaat; parm
— naar de allerhoogste; gatim — bestemming.
Wie aan deze drie poorten van de hel ontkomen is, o zoon van
Kunt…, verricht activiteiten die bevorderlijk zijn voor zelfrealisatie;
zo bereikt hij geleidelijk aan de allerhoogste bestemming.

Commentaar: Men moet heel goed oppassen voor deze drie vijanden
van het menselijk leven: lust, woede en hebzucht. Hoe meer men bevrijd
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is van lust, woede en hebzucht, des te zuiverder wordt zijn bestaan. Men
kan dan de regels en bepalingen volgen die in de vedische literatuur
worden voorgeschreven. Door de regulerende principes van het menselijk leven te volgen, kan men geleidelijk aan tot het niveau van spirituele
bewustwording komen. Wie zo fortuinlijk is dat hij door zulke oefening
tot het niveau van KŠa-bewustzijn komt, is verzekerd van alle succes.
In de vedische literatuur wordt het systeem van acties en reacties
voorgeschreven, waardoor men in staat zal zijn gezuiverd te worden. De
hele methode is gebaseerd op het opgeven van lust, hebzucht en woede.
Door kennis over deze methode te cultiveren, kan men tot het hoogste
niveau van zelfrealisatie verheven worden; deze zelfrealisatie vindt haar
bekroning in devotionele dienst. In die devotionele dienst is de bevrijding
van de geconditioneerde ziel gewaarborgd. Volgens het vedische systeem
zijn er daarom vier orden en vier sociale klassen ingesteld, die het systeem
van de vier spirituele levensorden en de vier sociale klassen of kasten
wordt genoemd. Voor deze verschillende kasten of geledingen van de
samenleving bestaan verschillende regels en bepalingen en iemand die in
staat is deze te volgen, zal vanzelf tot het hoogste niveau van zelfrealisatie
komen, waarna hij ongetwijfeld bevrijding zal bereiken.

tekst 23
Ya" XaañiviDaMauTSa*JYa vTaRTae k-aMak-arTa" )
Na Sa iSaiÖMavaPanaeiTa Na Sau%& Na Para& GaiTaMa( )) 23 ))

yaƒ stra-vidhim utsjya
vartate kma-krataƒ
na sa siddhim avpnoti
na sukhaˆ na parˆ gatim
yaƒ — iedereen die; stra-vidhim — de bepalingen van de geschriften;
utsjya — opgevend; vartate — blijft; kma-krataƒ — willekeurig handelend onder invloed van lust; na — nooit; saƒ — hij; siddhim  — volmaaktheid; avpnoti — bereikt; na — nooit; sukham — geluk; na —
nooit; parm — het hoogste; gatim — niveau van volmaaktheid.
Hij die de bepalingen van de geschriften verwerpt en vanuit zijn
eigen verlangens handelt, wordt niet gelukkig en bereikt noch
volmaaktheid, noch de allerhoogste bestemming.

Commentaar: Zoals al eerder werd beschreven, worden stra-vidhi of
de aanwijzingen van de stra aan verschillende kasten en orden van de
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menselijke samenleving gegeven en iedereen wordt geacht deze regels
en bepalingen te volgen. Wie ze niet volgt en onder invloed van zijn lust,
woede en hebzucht doet wat hij zelf wil, zal in zijn leven nooit volmaaktheid bereiken. Met andere woorden, men kan deze zaken misschien theoretisch wel begrijpen, maar als men ze niet in zijn eigen leven toepast, dan
moet men worden gezien als de laagste onder de mensen. In de menselijke
levensvorm wordt het levend wezen verondersteld verstandig te zijn en
de gegeven regels te volgen, zodat het zijn leven op het hoogste niveau
kan brengen; volgt het deze regels echter niet, dan verlaagt het zich. Maar
ook al volgt het de regels en bepalingen en de morele principes, als het
uiteindelijk de Allerhoogste Heer niet begrijpt, dan is al zijn kennis vergeefs. En zelfs als het levend wezen het bestaan van God aanvaardt, maar
geen devotionele dienst aan de Heer verricht, dan blijven zijn inspanningen zonder succes. Men moet daarom geleidelijk aan tot het niveau van
KŠa-bewustzijn en devotionele dienst komen; alleen daardoor kan men
het hoogste niveau van perfectie bereiken en op geen andere manier.
Het woord ‘kma-krataƒ’ is heel belangrijk. Wie willens en wetens
de regels breekt, handelt uit lust. Hij weet dat iets verboden is, maar toch
doet hij het. Zulk gedrag wordt eigenzinnig genoemd. Ook al weet hij dat
iets gedaan moet worden, toch doet hij het niet; daarom wordt hij eigenzinnig genoemd. Zulke personen zijn gedoemd om door de Allerhoogste
Heer te worden verworpen. Ze kunnen niet de perfectie bereiken waarvoor
het menselijk leven is bedoeld. Het menselijk leven is speciaal bedoeld om
het bestaan te zuiveren, maar wie de regels en bepalingen niet volgt, kan
zichzelf niet zuiveren en kan evenmin werkelijk gelukkig worden.

tekst 24
TaSMaaC^añ& Pa[Maa<a& Tae k-aYaaRk-aYaRVYaviSQaTaaE )
jaTva XaañivDaaNaae¢&- k-MaR k-TauRiMahahRiSa )) 24 ))

tasmc chstraˆ pramŠaˆ te
krykrya-vyavasthitau
jñtv stra-vidhnoktaˆ
karma kartum ihrhasi
tasmt — daarom; stram — de geschriften; pramŠam — bewijs; te
— jouw; krya — plicht; akrya — en verboden activiteiten; vyavasthitau — in het bepalen; jñtv — kennend; stra — van de geschriften;
vidhna — de bepalingen; uktam — zoals uiteengezet; karma — activiteiten; kartum — doen; iha — in deze wereld; arhasi — je moet.
Men moet daarom begrijpen wat volgens de regels in de geschriften wel en wat niet iemands plicht is. Wanneer men deze regels
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en bepalingen kent, moet men op zo’n manier handelen dat men
geleidelijk aan verheven wordt.

Commentaar: In het vijftiende hoofdstuk werd verklaard dat alle regels
en bepalingen van de veda’s ervoor bedoeld zijn om KŠa te begrijpen.
Wanneer iemand KŠa door de Bhagavad-g…t begrijpt en KŠa-bewust
wordt en devotionele dienst verricht, dan heeft hij de hoogste volmaaktheid
van kennis bereikt die door de vedische literatuur geboden wordt. Heer
Caitanya Mahprabhu heeft dit proces heel gemakkelijk gemaakt: Hij vroeg
mensen om eenvoudig Hare KŠa, Hare KŠa, KŠa KŠa, Hare Hare/
Hare Rma, Hare Rma, Rma Rma, Hare Hare te chanten, om devotionele dienst aan de Heer te verrichten en om de overblijfselen te eten van
het voedsel dat aan de Beeldgedaante is geofferd. Wie rechtstreeks deze
devotionele activiteiten verricht, moet beschouwd worden als iemand die
alle vedische literatuur bestudeerd heeft en de conclusie ervan perfect begrepen heeft. Voor gewone mensen die niet KŠa-bewust zijn of die geen
devotionele dienst verrichten, moeten de vedische voorschriften natuurlijk bepalen wat wel en wat niet gedaan moet worden. Men moet in overeenstemming daarmee handelen, zonder zich te verzetten. Dat wordt
gezien als het volgen van de principes van de stra, de heilige teksten.
De stra is vrij van de vier voornaamste gebreken die in een geconditioneerde ziel aanwezig zijn: onvolmaakte zintuigen, de neiging tot
bedriegen, de zekerheid dat men fouten maakt en de zekerheid dat men
in illusie is. Deze vier voornaamste gebreken van het geconditioneerde leven maken iemand ongekwalificeerd om regels en bepalingen vast te stellen. Omdat de regels en bepalingen die in de stra beschreven worden
boven de vier gebreken staan, worden ze onveranderlijk aanvaard door
alle grote heiligen, crya’s en grote zielen.
In India bestaan er vele groeperingen met verschillende spirituele opvattingen. Over het algemeen worden ze in twee groepen onderverdeeld:
de impersonalistische en de personalistische. Niettemin leiden beide groepen hun leven volgens de veda’s. Zonder de principes van de heilige
teksten te volgen, kan niemand zich verheffen tot het niveau van volmaaktheid. Wie de werkelijke betekenis van de stra’s begrijpt, wordt daarom
als zeer fortuinlijk gezien.
In de menselijke samenleving is afkeer van de principes om de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods te begrijpen de oorzaak van iedere terugval.
Die afkeer is de grootste overtreding van het menselijk leven. My, de
materiële energie van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, geeft ons
daarom altijd problemen in de vorm van de drie soorten ellende. De
materiële energie bestaat uit de drie hoedanigheden. Men moet op zijn
minst tot de hoedanigheid goedheid komen voordat het pad tot het begrip
van de Allerhoogste Heer toegankelijk is. Zonder zichzelf tot de standaard
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van de hoedanigheid goedheid te brengen, blijft men in onwetendheid en
hartstocht, die de oorzaken zijn van een demonisch leven.
Degenen in de hoedanigheden hartstocht en onwetendheid bespotten de heilige teksten, de heiligen en het juiste begrip van de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods. Ze gehoorzamen de instructies van de spiritueel
leraar niet en geven niets om de regels in de heilige teksten. Ondanks dat
ze de glorie van devotionele dienst horen, zijn ze niet geïnteresseerd.
Daarom verzinnen ze hun eigen methode om zich te verheffen. Dit zijn
enkele gebreken van de menselijke samenleving die tot een demonisch
leven leiden. Maar als iemand door een echte, bonafide spiritueel leraar
begeleid kan worden, die hem leiding kan geven op het pad van verheffing naar het hoogste niveau, dan wordt zijn leven succesvol.

Zo eindigen de commentaren van ®r… ®r…mad A.C. Bhaktivedanta Swami
Prabhupda bij het zestiende hoofdstuk van ®r…mad Bhagavad-g…t, getiteld
‘De goddelijke en de demonische eigenschappen’.

17
De vormen
van

GELOOF

tekst 1
AJauRNa ovac )
Yae XaañiviDaMauTSa*JYa YaJaNTae é[ÖYaaiNvTaa" )
Taeza& iNaïa Tau k-a k*-Z<a SatvMaahae rJaSTaMa" )) 1 ))

arjuna uvca
ye stra-vidhim utsjya
yajante raddhaynvitƒ
teˆ ni˜h tu k kŠa
sattvam ho rajas tamaƒ
arjunaƒ uvca — Arjuna zei; ye — zij die; stra-vidhim — de voorschriften in de geschriften; utsjya — opgevend; yajante — vereren; raddhay — vol geloof; anvitƒ — in het bezit van; tem — van hen;
ni˜h — het geloof; tu — maar; k — wat; kŠa — o KŠa; sattvam —
in goedheid; ho — of anders; rajaƒ — in hartstocht; tamaƒ — in onwetendheid.
Arjuna vroeg: O KŠa, wat is de positie van hen die zich niet aan
de beginselen van de geschriften houden, maar die volgens hun
eigen verbeelding iets of iemand vereren? Zijn zij in goedheid,
hartstocht of onwetendheid?

Commentaar: In de negenendertigste tekst van het vierde hoofdstuk
wordt gezegd dat een persoon die zich met geloof aan een bepaald type
verering wijdt, geleidelijk aan verheven wordt naar het niveau van kennis
en dat hij volmaakte vrede en voorspoed bereikt. Het zestiende hoofdstuk
concludeert dat iemand die de principes die zijn vastgelegd in de heilige
teksten niet volgt, een asura of een demon wordt genoemd en dat iemand
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die de regels van de heilige teksten wel met geloof volgt, een deva of
halfgod wordt genoemd. Wanneer iemand nu met geloof enkele regels
volgt die niet vermeld staan in de voorschriften van de heilige teksten,
wat is dan zijn positie? Dit is de twijfel van Arjuna die KŠa zal moeten
wegnemen. Behoort de verering van degenen die een soort God creëren
door een menselijk wezen uit te kiezen en vervolgens daarop hun geloof
richten, tot de hoedanigheid goedheid, hartstocht of onwetendheid? Zullen deze personen de perfectie van het leven bereiken? Is het voor hen
mogelijk om werkelijk kennis te hebben en zichzelf te verheffen tot het
hoogste niveau van perfectie? Zullen de inspanningen van degenen die
niet de regels en bepalingen van de heilige teksten volgen, maar die toch
ergens in geloven en goden, halfgoden en mensen vereren, tot succes
leiden? Dit zijn de vragen die Arjuna aan KŠa voorlegt.

tekst 2
é[q>aGavaNauvac )
i}aivDaa >aviTa é[Öa deihNaa& Saa Sv>aavJaa )
Saaitvk-I raJaSaq cEv TaaMaSaq ceiTa Taa& Xa*<au )) 2 ))

r…-bhagavn uvca
tri-vidh bhavati raddh
dehinˆ s svabhva-j
sttvik… rjas… caiva
tmas… ceti tˆ Šu
r…-bhagavn uvca — de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei; tri-vidh
— in drie soorten; bhavati — wordt; raddh — het geloof; dehinm —
van de belichaamde; s — dat; sva-bhva-j — overeenkomstig de hoedanigheid van de materiële natuur waar hij zich in bevindt; sttvik… — in de
hoedanigheid goedheid; rjas… — in de hoedanigheid hartstocht; ca — en;
eva — zeker; tmas… — in de hoedanigheid onwetendheid; ca — en; iti
— zo; tm — dat; Šu — hoor van Mij.
De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: Naargelang de hoedanigheden van de materiële natuur die de belichaamde ziel verworven heeft, kan iemands geloof drievoudig zijn: in goedheid, in
hartstocht of in onwetendheid. Luister nu naar wat Ik hierover te
zeggen heb.

Commentaar: Zij die de regels en bepalingen van de heilige teksten kennen, maar ze uit luiheid of lusteloosheid niet meer volgen, worden door
de hoedanigheden van de materiële natuur beheerst. Overeenkomstig
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hun vroegere activiteiten in de hoedanigheden goedheid, hartstocht of
onwetendheid, verwerven ze zich een aard die bij een bepaalde kwaliteit
hoort. Het contact tussen het levend wezen en de verschillende hoedanigheden van de materiële natuur is al een eeuwigheid aan de gang; vanaf
het moment dat het levend wezen in aanraking kwam met de materiële
natuur, heeft het verschillende mentaliteiten aangenomen overeenkomstig het contact dat het met de materiële hoedanigheden had. Maar deze
aard kan men veranderen door met een bonafide spiritueel leraar om te
gaan en zich neer te leggen bij zijn regels en die van de heilige teksten.
Geleidelijk aan kan iemand zijn positie veranderen, van onwetendheid
naar goedheid of van hartstocht naar goedheid.
De conclusie is dat een blind geloof volgens een bepaalde hoedanigheid van de materiële natuur iemand niet kan helpen het niveau van
perfectie te bereiken. Men moet de dingen met behulp van zijn intelligentie en in het gezelschap van een bonafide spiritueel leraar zorgvuldig
overwegen. Op die manier kan men van positie veranderen en naar een
hogere hoedanigheid van de materiële natuur overgaan.

tekst 3
SatvaNauæPaa SavRSYa é[Öa >aviTa >aarTa )
é[ÖaMaYaae_Ya& Pauåzae Yaae YaC^\Ö" Sa Wv Sa" )) 3 ))

sattvnur™p sarvasya
raddh bhavati bhrata
raddh-mayo ’yaˆ puruo
yo yac-chraddhaƒ sa eva saƒ
sattva-anur™p — overeenkomstig het bestaan; sarvasya — van iedereen; raddh — geloof; bhavati — wordt; bhrata — o afstammeling van
Bharata; raddh — geloof; mayaƒ — vol van; ayam — dit; puruaƒ —
levend wezen; yaƒ — wie; yat — dat hebbend; raddhaƒ — geloof;
saƒ — zo; eva — zeker; saƒ — hij.
O afstammeling van Bharata, overeenkomstig zijn bestaan in de
verschillende hoedanigheden van de materiële natuur, ontwikkelt
men een bepaald soort geloof. Het levend wezen heeft een bepaald
soort geloof overeenkomstig de hoedanigheden die het verworven heeft.

Commentaar: Iedereen heeft een bepaald geloof, los van wie of wat
men is. Maar het geloof dat iemand heeft, wordt als goed, hartstochtelijk
of onwetend gezien overeenkomstig de aard die hij verworven heeft. Op
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grond van zijn bepaald soort geloof gaat hij met bepaalde personen om.
In het vijftiende hoofdstuk is gezegd dat ieder levend wezen in feite oorspronkelijk een integrerend deeltje van de Allerhoogste Heer is; daarom is
het levend wezen van oorsprong ontstegen aan alle hoedanigheden van
de materiële natuur. Maar wanneer men zijn relatie met de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods vergeet en in het geconditioneerde leven in aanraking komt met de materiële natuur, veroorzaakt men zijn eigen positie
door het contact met alle verscheidenheid binnen de materiële natuur.
Het kunstmatige geloof en bestaan die daaruit voortkomen, zijn enkel
materieel. Hoewel iemand door een bepaald idee of een zekere levensopvatting geleid wordt, is hij van oorsprong nirguŠa of transcendentaal.
Om zijn relatie met de Allerhoogste Heer te herstellen, moet iemand daarom worden gezuiverd van de materiële onzuiverheid die hij heeft opgelopen. Dat is het enige pad terug dat vrij is van angst: KŠa-bewustzijn.
Wanneer men KŠa-bewust is, garandeert dat pad zijn verheffing naar het
niveau van perfectie. Wie zich niet toelegt op dit pad van zelfrealisatie, zal
zeker door de invloeden van de hoedanigheden van de materiële natuur
worden geleid.
Het woord ‘raddh’ of ‘geloof’, dat in dit vers voorkomt, is heel belangrijk. ®raddh of geloof komt oorspronkelijk voort uit de hoedanigheid
goedheid. Iemands geloof kan gericht zijn op een halfgod of op een
verzonnen God of op een ander verzinsel. Het vaste geloof dat iemand
heeft, moet leiden tot activiteiten in de hoedanigheid goedheid. Maar in
het materiële, geconditioneerde leven zijn alle activiteiten onzuiver; ze
zijn gemengd en niet in zuivere goedheid. Zuivere goedheid is transcendentaal. In zuivere goedheid kan men de werkelijke natuur van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods begrijpen.
Zolang iemands geloof niet volledig in zuivere goedheid is, is zijn
geloof aangetast door een van de drie hoedanigheden van de materiële
natuur. De aantasting door de hoedanigheden van de materiële natuur
breidt zich uit tot het hart; daarom raakt iemands geloof gevestigd in overeenstemming met de gesteldheid van het hart, dat in aanraking is met een
bepaalde hoedanigheid van de materiële natuur. Men moet begrijpen dat
wanneer iemands hart in de hoedanigheid goedheid is, zijn geloof ook
in goedheid is. Wanneer zijn hart in de hoedanigheid hartstocht is, is zijn
geloof ook in de hoedanigheid hartstocht. En als zijn hart in de hoedanigheid duisternis of illusie is, is zijn geloof daar ook door aangetast. Op die
manier vinden we in de wereld verschillende soorten geloof en doordat er
verschillende soorten geloof zijn, zijn er verschillende soorten religie. Het
werkelijke principe van religieus geloof is gebaseerd op de hoedanigheid
zuivere goedheid, maar omdat het hart is aangetast, treffen we verschillende soorten religieuze principes aan. Zo zijn er verschillende soorten
van verering overeenkomstig de verschillende soorten van geloof.
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tekst 4
YaJaNTae Saaitvk-a devaNYa+ar+aa&iSa raJaSaa" )
Pa[eTaaN>aUTaGa<aa&êaNYae YaJaNTae TaaMaSaa JaNaa" )) 4 ))

yajante sttvik devn
yaka-rakˆsi rjasƒ
pretn bh™ta-gaŠˆ cnye
yajante tmas janƒ
yajante — vereren; sttvikƒ — zij die zich in de hoedanigheid goedheid
bevinden; devn — halfgoden; yaka-rakˆsi — demonen; rjasƒ —
zij die zich in de hoedanigheid hartstocht bevinden; pretn — geesten
van de overledenen; bh™ta-gaŠn — geesten; ca — en; anye — anderen; yajante — vereren; tmasƒ — in de hoedanigheid onwetendheid;
janƒ — mensen.
Mensen in de hoedanigheid goedheid vereren de halfgoden; degenen in de hoedanigheid hartstocht vereren de demonen en
degenen in de hoedanigheid onwetendheid vereren geestverschijningen en de geesten van overledenen.

Commentaar: In dit vers beschrijft de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods
verschillende soorten vereerders op basis van hun externe activiteiten.
Volgens de regels in de heilige teksten is alleen de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods vererenswaardig, maar zij die niet zo vertrouwd zijn met die
voorschriften of er niet zoveel geloof aan hechten, vereren verschillende
objecten overeenkomstig hun specifieke situaties in de hoedanigheden
van de materiële natuur. Degenen in de hoedanigheid goedheid vereren
over het algemeen de halfgoden. Deze halfgoden zijn Brahm, ®iva en
anderen zoals Indra, Candra en de zonnegod. Er bestaan verschillende
halfgoden. Degenen in de hoedanigheid goedheid vereren een bepaalde
halfgod voor een bepaald doel. Om dezelfde reden vereren degenen in
de hoedanigheid hartstocht de demonen. We herinneren ons in dit verband dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog in Calcutta een man was die
Hitler vereerde, omdat hij dankzij de oorlog een grote rijkdom had bemachtigd door zijn handel op de zwarte markt. Degenen in de hoedanigheid
hartstocht en onwetendheid kiezen over het algemeen een invloedrijk
mens als God. Ze denken dat iedereen als God vereerd kan worden en dat
daardoor dezelfde resultaten worden verkregen.
In dit vers wordt duidelijk beschreven dat degenen in de hoedanigheid hartstocht zulke goden vereren en creëren en dat degenen in de hoedanigheid onwetendheid, in duisternis, geesten vereren. Soms houden
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mensen vereringsceremonies bij het grafmonument van een dode. Seksuele dienst wordt ook tot de hoedanigheid onwetendheid gerekend.
Op dezelfde manier leven er in afgelegen dorpen in India vereerders van
geesten. We hebben persoonlijk gezien dat de lagere klassen daar soms
naar het woud gaan en wanneer ze eenmaal weten dat er in een bepaalde
boom een geest leeft, dan vereren ze die boom en brengen ze er offers.
Deze verschillende soorten van verering zijn niet werkelijk verering van
God. Het vereren van God is voor personen die zich op het transcendentale niveau van zuivere goedheid bevinden. In het ®r…mad-Bhgavatam
(4.3.23) wordt gezegd: sattvaˆ viuddhaˆ vasudeva-abditam — ‘Wie
zich in zuivere goedheid bevindt, vereert Vsudeva.’ Dit betekent dat zij
die volledig gezuiverd zijn van de hoedanigheden van de materiële natuur
en die zich op een transcendentaal niveau bevinden, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods kunnen vereren.
De impersonalisten worden geacht in de hoedanigheid goedheid te
zijn en ze vereren vijf verschillende halfgoden. Ze vereren de onpersoonlijke ViŠu-gedaante in de materiële wereld, die bekendstaat als de gefilosofeerde ViŠu. ViŠu is de expansie van de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods, maar omdat de impersonalisten uiteindelijk niet in Hem geloven,
denken ze dat de ViŠu-gedaante alleen maar een ander aspect van het
onpersoonlijk Brahman is. Op dezelfde manier denken ze dat Heer Brahm
de onpersoonlijke vorm van de materiële hoedanigheid hartstocht is. Zo
geven ze soms beschrijvingen van vijf halfgoden die vererenswaardig zijn,
maar omdat ze denken dat het onpersoonlijk Brahman de uiteindelijke
waarheid is, ontdoen ze zich in laatste instantie van alle objecten van
verering. Samenvattend kunnen we stellen dat men gezuiverd kan worden
van de hoedanigheden van de materiële natuur door om te gaan met personen die zich op een transcendentaal niveau bevinden.

tekst 5 – 6
AXaañivihTa& gaaer& TaPYaNTae Yae TaPaae JaNaa" )
dM>aahªarSa&Yau¢-a" k-aMaraGabl/aiNvTaa" )) 5 ))
k-zRYaNTa" XarqrSQa& >aUTaGa]aMaMaceTaSa" )
Maa& cEvaNTa" XarqrSQa& TaaiNvÖyaSauriNaêYaaNa( )) 6 ))

astra-vihitaˆ ghoraˆ
tapyante ye tapo janƒ
dambhha‰kra-saˆyuktƒ
kma-rga-balnvitƒ
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karayantaƒ ar…ra-sthaˆ
bh™ta-grmam acetasaƒ
mˆ caivntaƒ ar…ra-sthaˆ
tn viddhy sura-nicayn
astra — niet in de geschriften; vihitam — voorgeschreven; ghoram —
schadelijk voor anderen; tapyante — ondergaan; ye — zij die; tapaƒ —
ascese; janƒ — personen; dambha — met trots; aha‰kra — en egoisme; saˆyuktƒ — bezig; kma — van lust; rga — en gehechtheid;
bala — door de kracht; anvitƒ — gedreven; karayantaƒ — folterend;
ar…ra-stham — zich in het lichaam bevindend; bh™ta-grmam — de
combinatie van materiële elementen; acetasaƒ — een misleide mentaliteit
hebbend; mm — Mij; ca — ook; eva — zeker; antaƒ — vanbinnen; ar…rastham — zich in het lichaam bevindend; tn — zij; viddhi — begrijp;
sura-nicayn — demonen.
Zij die zware ascese en verstervingen ondergaan die niet in de geschriften worden aanbevolen en deze uit trots en egoïsme verrichten, die door lust en gehechtheid gedreven worden, die dwaas zijn
en zowel de materiële elementen van het lichaam als de Superziel
vanbinnen folteren, staan bekend als demonen.

Commentaar: Er zijn personen die vormen van ascese of versterving verzinnen die niet vermeld worden in de voorschriften van de heilige teksten.
Bijvoorbeeld, vasten met een bijbedoeling, zoals het bereiken van een
zuiver politiek doel, wordt niet vermeld in de aanwijzingen in de heilige
teksten. De heilige teksten raden aan om te vasten voor spirituele vooruitgang, niet voor politieke of sociale doelen. Personen die zich wel op
zulke ascese toeleggen zijn volgens de Bhagavad-g…t zeker demonisch.
Hun activiteiten gaan tegen de regels van de heilige teksten in en zijn niet
bevorderlijk voor mensen in het algemeen. In feite handelen ze uit trots,
vals ego, lust en gehechtheid aan materieel genot. Zulke activiteiten verstoren niet alleen de samenstelling van materiële elementen waaruit het
lichaam is opgebouwd, maar ook de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods
Zelf die in het lichaam verblijft. Voor anderen is zulk ongeautoriseerd vasten of zulke ascese voor een politiek doel beslist zeer storend. De vedische literatuur maakt geen melding van zulke activiteiten. Een demonisch
persoon mag dan denken dat hij door deze methode zijn vijand of andere
partijen kan dwingen met zijn verlangens in te stemmen, maar soms sterft
men door dit vasten. De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods keurt zulke
activiteiten niet goed en Hij noemt degenen die zich ermee bezighouden
demonen. Zulke demonstraties zijn een belediging tegenover de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, omdat ze worden verricht uit ongehoorzaamheid aan de regels in de heilige teksten.

778 / Bhagavad-gŸTĀ zoals ze is
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Het woord ‘acetasaƒ’ is in dit verband van belang. Personen met een
normale mentale gesteldheid moeten de regels in de heilige teksten volgen.
Zij die zich niet in zo’n toestand bevinden, negeren de heilige teksten en
gehoorzamen ze niet, maar verzinnen hun eigen manier van ascese. Men
moet altijd bedenken wat de uiteindelijke bestemming van demonische
mensen is; dit werd in het vorige hoofdstuk beschreven. De Heer dwingt
ze om geboren te worden in baarmoeders van demonische personen.
Als gevolg daarvan zullen ze leven na leven door demonische principes
geleid worden, zonder hun relatie met de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods te kennen. Maar wanneer zulke personen fortuinlijk genoeg zijn om
begeleiding te krijgen van een spiritueel leraar, die hun het pad van de
vedische wijsheid kan wijzen, dan kunnen ze loskomen uit deze verstrikking en uiteindelijk het hoogste doel bereiken.

tekst 7
AaharSTviPa SavRSYa i}aivDaae >aviTa iPa[Ya" )
YajSTaPaSTaQaa daNa& Taeza& >aediMaMa& Xa*<au )) 7 ))

hras tv api sarvasya
tri-vidho bhavati priyaƒ
yajñas tapas tath dnaˆ
teˆ bhedam imaˆ Šu
hraƒ — voedsel; tu — zeker; api — ook; sarvasya — van iedereen; trividhaƒ — van drie soorten; bhavati — er is; priyaƒ — geliefd; yajñaƒ —
offer; tapaƒ — ascese; tath — ook; dnam — vrijgevigheid; tem — van
hen; bhedam — de verschillen; imam — dit; Šu — hoor.
Zelfs het voedsel waaraan een persoon de voorkeur geeft, kan in
drie soorten worden onderscheiden, overeenkomstig de drie hoedanigheden van de materiële natuur. Hetzelfde geldt voor het brengen van offers, het beoefenen van ascese en vrijgevigheid; hoor nu
over het onderscheid tussen deze.

Commentaar: In verband met de verschillende situaties in de hoedanigheden van de materiële natuur zijn er verschillen in eetgewoonten, het
verrichten van offers, ascese en vrijgevigheid. Deze vinden niet allemaal
op hetzelfde niveau plaats. Zij die een onderscheid kunnen maken en die
kunnen zien welke soort handeling in welke hoedanigheid van de materiële natuur wordt gedaan, zijn werkelijk wijs; zij die alle soorten van
offers of voedsel of vrijgevigheid als hetzelfde zien, kunnen geen onder-
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scheid maken en zijn dwaas. Er zijn religieuze personen die rondgaan en
verkondigen dat men kan doen wat men wil en toch de volmaaktheid kan
bereiken. Maar zulke dwaze leiders handelen niet volgens de aanwijzingen van de heilige teksten. Ze verzinnen hun eigen wegen en misleiden
de mensen op die manier.

tekst 8
AaYau"Satvbl/araeGYaSau%Pa[qiTaivvDaRNaa" )
rSYaa" iòGDaa" iSQara ôÛa Aahara" Saaitvk-iPa[Yaa" )) 8 ))

yuƒ-sattva-balrogyasukha-pr…ti-vivardhanƒ
rasyƒ snigdhƒ sthir hdy
hrƒ sttvika-priyƒ
yuƒ — levensduur; sattva — bestaan; bala — kracht; rogya — gezondheid; sukha — geluk; pr…ti — en voldoening; vivardhanƒ — laten
toenemen; rasyƒ — sappig; snigdhƒ — vettig; sthirƒ — voedzaam;
hdyƒ — aangenaam voor het hart; hrƒ — voedsel; sttvika — voor
iemand in de hoedanigheid goedheid; priyƒ — smakelijk.
Voedsel dat geliefd is bij mensen in de hoedanigheid goedheid verlengt de levensduur, zuivert het bestaan en schenkt kracht, gezondheid, geluk en voldoening. Zulk voedsel is sappig, vettig, gezond en
smakelijk.

tekst 9
k-Èãl/v<aaTYauZ<aTaq+<aæ+aivdaihNa" )
Aahara raJaSaSYaeía du"%Xaaek-aMaYaPa[da" )) 9 ))

ka˜v-amla-lavaŠty-uŠat…kŠa-r™ka-vidhinaƒ
hr rjasasye˜
duƒkha-okmaya-pradƒ
ka˜u — bitter; amla — zuur; lavaŠa — zout; ati-uŠa — heel scherp;
t…kŠa — pikant; r™ka — droog; vidhinaƒ — brandend; hrƒ —
voedsel; rjasasya — voor iemand in de hoedanigheid hartstocht; i˜ƒ
— smakelijk; duƒkha — ellende; oka — leed; maya — ziekte; pradƒ
— veroorzakend.
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Voedsel dat te bitter, te zuur, zout, scherp gekruid, pikant, droog
en heet is, is geliefd bij personen in de hoedanigheid hartstocht.
Zulk voedsel veroorzaakt ellende, leed en ziekte.

tekst 10
YaaTaYaaMa& GaTarSa& PaUiTa PaYauRizTa& c YaTa( )
oiC^íMaiPa caMaeDYa& >aaeJaNa& TaaMaSaiPa[YaMa( )) 10 ))

yta-ymaˆ gata-rasaˆ
p™ti paryuitaˆ ca yat
ucchi˜am api cmedhyaˆ
bhojanaˆ tmasa-priyam
yta-ymam — voedsel dat drie uur voordat het gegeten wordt gekookt
is; gata-rasam — smaakloos; p™ti — stinkend; paryuitam — bedorven;
ca — ook; yat — dat wat; ucchi˜am — etensresten van anderen; api
— ook; ca — en; amedhyam — onaanraakbaar; bhojanam — voedsel;
tmasa — door iemand in de hoedanigheid duisternis; priyam — geliefd.
Voedsel dat langer dan drie uur voordat het gegeten wordt gekookt
is, voedsel dat smaakloos, rot en bedorven is en voedsel dat uit
etensresten en onaanraakbare dingen bestaat, is geliefd bij mensen in de hoedanigheid onwetendheid.

Commentaar: Voedsel heeft tot doel de levensduur te verlengen, de
geest te zuiveren en de lichaamskracht te vergroten. Dat is het enige
waarvoor het bedoeld is. In het verleden hebben grote gezaghebbende
personen de voedselsoorten geselecteerd die de gezondheid het meest
bevorderen en die de levensduur verlengen, zoals melkproducten, suiker,
rijst, tarwe, vruchten en groenten. Deze voedselsoorten zijn zeer geliefd
bij degenen in de hoedanigheid goedheid. Sommige andere voedselsoorten, zoals gebakken maïs en melasse, die op zichzelf niet zo smakelijk
zijn, kunnen op smaak worden gebracht door ze te mengen met melk of
andere voedingsmiddelen. Ze zijn dan in de hoedanigheid goedheid.
Al deze voedingsmiddelen zijn van nature zuiver en zijn volkomen
verschillend van onaanraakbare dingen als vlees en sterkedrank. Vettige voedselsoorten, die in tekst acht genoemd werden, hebben niets te
maken met dierlijk vet dat verkregen wordt door slachting. Dierlijk vet
is beschikbaar in de vorm van melk, dat de meest wonderbaarlijke van
alle voedselsoorten is. Melk, boter, kaas en soortgelijke producten geven
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dierlijk vet in een vorm die elk doden van onschuldige dieren overbodig
maakt. Zulk doden vindt alleen plaats als gevolg van een brute mentaliteit. De beschaafde methode om aan het noodzakelijke vet te komen is via
melk. Slachten is beneden alle menselijk peil. Eiwitten zijn ruimschoots
aanwezig in spliterwten, dl, tarwemeel enz.
Voedingsmiddelen in de hoedanigheid hartstocht, die bitter, te zout
of te heet zijn of te veel gekruid met rode peper, veroorzaken ellende
doordat ze het slijm in de maag verminderen, wat tot ziekte leidt. Voedsel
in de hoedanigheid onwetendheid of duisternis is voornamelijk voedsel
dat niet vers is. Al het voedsel dat meer dan drie uur voordat het gegeten
wordt, gekookt is (behalve prasdam, het voedsel dat aan de Heer geofferd is), wordt tot de hoedanigheid duisternis gerekend. Deze voedselsoorten stinken, omdat ze al aan het bederven zijn, en dat is iets dat mensen in
deze hoedanigheid aantrekt, maar voor degenen in de hoedanigheid goedheid is het afstotelijk.
Voedselresten mogen alleen gegeten worden wanneer ze deel hebben uitgemaakt van een maaltijd die eerst aan de Allerhoogste Heer is
geofferd of die eerst door heilige personen gegeten is, in het bijzonder de
spiritueel leraar. Anders horen etensresten bij de hoedanigheid duisternis
en zorgen ze voor een toename van infecties of ziekte. Hoewel personen
in de hoedanigheid duisternis zulk voedsel heel smakelijk vinden, is het
niet geliefd bij degenen in de hoedanigheid goedheid en wordt het door
hen dan ook niet aangeraakt.
Het beste voedsel bestaat uit de overblijfselen van wat aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods geofferd is. In de Bhagavad-g…t zegt de
Heer dat Hij gerechten aanvaardt die gemaakt zijn van groenten, meel en
melk wanneer deze met liefde en devotie geofferd worden. Patraˆ
pupaˆ phalaˆ toyam (Bg. 9.26). Natuurlijk zijn liefde en devotie de belangrijkste dingen die de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods aanvaardt.
Maar er wordt ook gezegd dat de prasdam op een bepaalde manier moet
worden klaargemaakt. Men kan elk soort voedsel eten dat volgens de
voorschriften van de heilige teksten voor de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods bereid is en aan Hem is geofferd, ook al is het ver, ver van tevoren
klaargemaakt. Dit is omdat het transcendentaal is. Om voedsel voor iedereen antiseptisch, eetbaar en smakelijk te maken, moet men het daarom
aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods aanbieden.

tekst 11
Af-l/ak-ax(i+ai>aYaRjae iviDad*íae Ya wJYaTae )
YaíVYaMaeveiTa MaNa" SaMaaDaaYa Sa Saaitvk-" )) 11 ))
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aphalk‰kibhir yajño
vidhi-di˜o ya ijyate
ya˜avyam eveti manaƒ
samdhya sa sttvikaƒ
aphala-k‰kibhiƒ — door zij die niet naar de resultaten verlangen;
yajñaƒ — offer; vidhi-di˜aƒ — volgens de aanwijzingen in de geschriften; yaƒ — welke; ijyate — wordt gebracht; ya˜avyam — moet gedaan
worden; eva — zeker; iti — zo; manaƒ — de geest; samdhya — geconcentreerd; saƒ — het; sttvikaƒ — in de hoedanigheid goedheid.
Van alle offers is het offer dat uit plichtsbesef en volgens de aanwijzingen van de geschriften wordt gebracht door iemand die geen
beloning verlangt, in de hoedanigheid goedheid.

Commentaar: Over het algemeen hebben mensen de neiging om met
bepaalde bijbedoelingen offers te brengen, maar hier wordt gesteld dat
offers zonder zo’n verlangen en uit plichtsbesef gebracht moeten worden. Neem bijvoorbeeld de rituelen in tempels of kerken. Over het algemeen worden die verricht om iemands materiële situatie te verbeteren.
Maar dat is niet in de hoedanigheid goedheid. Men moet uit plichtsbesef
naar de kerk of de tempel gaan, zijn eerbetuigingen aan de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods brengen en bloemen en etenswaar offeren zonder uit te zijn op een verbetering van zijn materiële situatie. Iedereen
denkt dat het geen zin heeft om naar de tempel te gaan alleen om God
te vereren, maar in de heilige teksten wordt verering voor economisch
voordeel niet aangeraden. Men moet enkel naar de tempel gaan om zijn
respect te betuigen aan de Beeldgedaante. Hierdoor zal men in de hoedanigheid goedheid komen. Het is de plicht van ieder beschaafd mens
om de regels van de heilige teksten te gehoorzamen en zijn respect te
betuigen aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods.

tekst 12
Ai>aSaNDaaYa Tau f-l&/ dM>aaQaRMaiPa cEv YaTa( )
wJYaTae >arTaé[eï Ta& Yaj& iviÖ raJaSaMa( )) 12 ))

abhisandhya tu phalaˆ
dambhrtham api caiva yat
ijyate bharata-re˜ha
taˆ yajñaˆ viddhi rjasam
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abhisandhya — verlangend; tu — maar; phalam — het resultaat; dambha — trots; artham — in het belang van; api — ook; ca — en; eva — zeker; yat — dat wat; ijyate — wordt gebracht; bharata-re˜ha — o beste
onder de Bhrata’s; tam — dat; yajñam — offer; viddhi — weet; rjasam
— in de hoedanigheid hartstocht.
Maar weet dat het offer dat gebracht wordt voor materieel gewin
of uit trots, in de hoedanigheid hartstocht is, o beste onder de
Bhrata’s.

Commentaar: Soms worden offers en rituelen verricht om naar de hemelse planeten bevorderd te worden of om in deze wereld wat materieel
profijt te behalen. Zulke offers of ritualistische handelingen worden tot de
hoedanigheid hartstocht gerekend.

tekst 13
iviDahqNaMaSa*íaà& MaN}ahqNaMadi+a<aMa( )
é[ÖaivrihTa& Yaj& TaaMaSa& Pairc+aTae )) 13 ))

vidhi-h…nam as˜nnaˆ
mantra-h…nam adakiŠam
raddh-virahitaˆ yajñaˆ
tmasaˆ paricakate
vidhi-h…nam — zonder de geschriften te volgen; as˜a-annam — zonder dat er prasdam wordt uitgedeeld; mantra-h…nam — zonder dat er
vedische hymnen gezongen worden; adak…Šam — zonder de priesters
te belonen; raddh — geloof; virahitam — zonder; yajñam — offer;
tmasam — in de hoedanigheid onwetendheid; paricakate — moet beschouwd worden als.
Ieder offer dat gebracht wordt zonder rekening te houden met de
aanwijzingen van de geschriften, zonder dat er prasdam [spiritueel voedsel] wordt uitgedeeld, zonder dat er vedische hymnen
gezongen worden, zonder beloningen voor de priesters en zonder
geloof, moet worden beschouwd als een offer in de hoedanigheid
onwetendheid.

Commentaar: Geloof in de hoedanigheid duisternis of onwetendheid
is feitelijk ongeloof. Soms vereren mensen een bepaalde halfgod alleen maar om aan geld te komen, dat ze vervolgens uitgeven aan hun
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tijdverdrijf, waarbij ze de regels van de heilige teksten in de wind slaan.
Zulke ritualistische shows van godsdienstigheid worden niet als zuiver en
oprecht aanvaard. Ze horen allemaal bij de hoedanigheid duisternis; ze
zijn de oorzaak van een demonische mentaliteit en komen de menselijke
samenleving niet ten goede.

tekst 14
deviÜJaGauåPa[ajPaUJaNa& XaaEcMaaJaRvMa( )
b]øcYaRMaih&Saa c Xaarqr& TaPa oCYaTae )) 14 ))

deva-dvija-guru-prjñap™janaˆ aucam rjavam
brahmacaryam ahiˆs ca
r…raˆ tapa ucyate
deva — van de Allerhoogste Heer; dvija — de brhmaŠa’s; guru — de spiritueel leraar; prjña — en eerbiedwaardige persoonlijkheden; p™janam
— verering; aucam — reinheid; rjavam — eenvoud; brahmacaryam —
seksuele onthouding; ahiˆs — geweldloosheid; ca — ook; r…ram —
wat het lichaam betreft; tapaƒ — ascese; ucyate — wordt genoemd.
Ascese van het lichaam bestaat uit het vereren van de Allerhoogste Heer, de brhmaŠa’s, de spiritueel leraar en meerderen zoals
de vader en de moeder, en verder uit reinheid, eenvoud, seksuele
onthouding en geweldloosheid.

Commentaar: De Allerhoogste Godheid geeft hier uitleg over de verschillende soorten ascese en soberheid. Allereerst legt Hij de ascese uit
die met het lichaam beoefend wordt. Men moet zijn eerbetuigingen brengen of leren brengen aan God of aan de halfgoden, aan de volmaakte,
gekwalificeerde brhmaŠa’s, de spiritueel leraar, aan meerderen zoals
de vader, de moeder of ongeacht welk persoon die vertrouwd is met de
vedische kennis. Deze personen moeten altijd met gepast respect worden
behandeld.
Men moet er een gewoonte van maken zichzelf zowel intern als extern schoon te houden en men moet leren zich als een eenvoudig mens
te gedragen. Men moet nalaten wat niet door de heilige teksten wordt
goedgekeurd. En men moet niet toegeven aan seks buiten het huwelijk,
want de heilige teksten keuren seks alleen goed binnen het huwelijk en
anders niet. Dat wordt seksuele onthouding genoemd. Dit is ascese van
het lichaam.
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tekst 15
ANauÜeGak-r& vaKYa& SaTYa& iPa[YaihTa& c YaTa( )
SvaDYaaYaa>YaSaNa& cEv vax(MaYa& TaPa oCYaTae )) 15 ))

anudvega-karaˆ vkyaˆ
satyaˆ priya-hitaˆ ca yat
svdhyybhyasanaˆ caiva
v‰-mayaˆ tapa ucyate
anudvega-karam — geen opwinding veroorzakend; vkyam — woorden; satyam — waarheidsgetrouw; priya — aangenaam; hitam — gunstig; ca — en; yat — welke; svdhyya — van het bestuderen van de
veda’s; abhyasanam — beoefening; ca — en; eva — zeker; vk-mayam
— van de spraak; tapaƒ — ascese; ucyate — wordt genoemd.
Ascese van de spraak bestaat uit het spreken van de waarheid en
van woorden die aangenaam en goed voor anderen zijn en die
geen onrust opwekken, en verder uit het regelmatig reciteren van
de vedische literatuur.

Commentaar: Men moet door zijn manier van spreken de geest van anderen niet verstoren. Wanneer een leraar spreekt, kan hij natuurlijk de
waarheid spreken om zijn studenten te onderrichten, maar tegen personen die niet zijn studenten zijn, moet hij niet spreken als hij daarmee hun
geesten verstoort. Dit is ascese van spraak. Daarnaast moet men geen
onzin spreken. In spirituele gezelschappen is het gebruikelijk om uitspraken te doen die worden bevestigd door de heilige teksten. Men moet
onmiddellijk een citaat uit een gezaghebbend geschrift geven om zijn bewering te onderbouwen. Tegelijkertijd moeten zijn woorden aangenaam
zijn voor het oor. Door zulke discussies kan men het grootste voordeel
behalen en de menselijke samenleving verheffen. Er is een onuitputtelijke
voorraad vedische literatuur en men zou die moeten bestuderen. Dat wordt
ascese van de spraak genoemd.

tekst 16
MaNa"Pa[Saad" SaaEMYaTv& MaaENaMaaTMaiviNaGa]h" )
>aavSa&XauiÖirTYaeTataPaae MaaNaSaMauCYaTae )) 16 ))

manaƒ-prasdaƒ saumyatvaˆ
maunam tma-vinigrahaƒ
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bhva-saˆuddhir ity etat
tapo mnasam ucyate
manaƒ-prasdaƒ — tevredenheid van de geest; saumyatvam — anderen
zonder hypocrisie behandelen; maunam — ernst; tma — van het zelf;
vinigrahaƒ — beheersing; bhva — van iemands natuur; saˆuddhiƒ —
het zuiveren; iti — zo; etat — dit; tapaƒ — ascese; mnasam — van de
geest; ucyate — wordt genoemd.
En tevredenheid, eenvoud, ernst, zelfbeheersing en het zuiveren
van het bestaan vormen de ascese van de geest.

Commentaar: Om met de geest ascese te oefenen moet men hem onthechten van zinsbevrediging. De geest moet op zo’n manier getraind
worden, dat hij er altijd aan denkt hoe hij goed kan doen voor anderen.
De beste training voor de geest is ernstig nadenken. Men moet nooit
afwijken van het KŠa-bewustzijn en zinsbevrediging altijd vermijden.
Door KŠa-bewust te worden, zuivert men zijn bestaan. Tevredenheid
van geest kan alleen worden bereikt door de geest te weerhouden van
gedachten aan zinsbevrediging. Hoe meer we aan zinsbevrediging denken, des te ontevredener de geest wordt.
Tegenwoordig gebruiken we de geest onnodig op zoveel verschillende manieren voor zinsbevrediging en daarom is het voor de geest
onmogelijk tevreden te worden. Het beste wat men kan doen is de aandacht van de geest richten op de vedische literatuur zoals de purŠa’s
en het Mahbhrata, die vol staan met verhalen die voldoening geven.
Met deze kennis kan men zijn voordeel doen en op die manier gezuiverd
raken. De geest moet vrij zijn van hypocrisie en men moet aan het welzijn
van iedereen denken.
Zwijgzaamheid betekent dat men altijd aan zelfrealisatie denkt. Een
KŠa-bewust persoon bewaart op die manier de volmaakte stilte. Het
bedwingen van de geest houdt in dat men ervoor zorgt dat deze onthecht
raakt van zinsbevrediging. Men moet open en eerlijk zijn in zijn gedrag en
zo zijn bestaan zuiveren. Al deze kwaliteiten vormen samen de ascese van
mentale activiteiten.

tekst 17
é[ÖYaa ParYaa Taá& TaPaSTaiT}aivDa& NarE" )
Af-l/ak-ax(i+ai>aYauR¢E-" Saaitvk&- Pairc+aTae )) 17 ))

raddhay paray taptaˆ
tapas tat tri-vidhaˆ naraiƒ
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aphalk‰kibhir yuktaiƒ
sttvikaˆ paricakate
raddhay — met geloof; paray — transcendentaal; taptam — beoefend; tapaƒ — ascese; tat — die; tri-vidham — van drie soorten; naraiƒ
— door mensen; aphala-k‰kibhiƒ — die niet naar de resultaten verlangen; yuktaiƒ — bezig zijn; sttvikam — in de hoedanigheid goedheid;
paricakate — wordt genoemd.
Deze drievoudige ascese, die vol transcendentaal geloof beoefend
wordt door hen die geen materiële voordelen verlangen, maar
die alleen bezig zijn voor het plezier van de Allerhoogste, wordt
ascese in de hoedanigheid goedheid genoemd.

tekst 18
SaTk-arMaaNaPaUJaaQa| TaPaae dM>aeNa cEv YaTa( )
i§-YaTae Taidh Pa[ae¢&- raJaSa& cl/MaDa]uvMa( )) 18 ))

satkra-mna-p™jrthaˆ
tapo dambhena caiva yat
kriyate tad iha proktaˆ
rjasaˆ calam adhruvam
sat-kra — respect; mna — aanzien; p™j — en verering; artham — in
het belang van; tapaƒ — ascese; dambhena — met trots; ca — ook; eva
— zeker; yat — welke; kriyate — wordt verricht; tat — dat; iha — in
deze wereld; proktam — wordt genoemd; rjasam — in de hoedanigheid
hartstocht; calam — onbestendig; adhruvam — tijdelijk.
Ascese die verricht wordt uit trots en om respect, aanzien en verering te verwerven, wordt ascese in de hoedanigheid hartstocht
genoemd. Zulke ascese is wankel en vergankelijk.

Commentaar: Soms wordt ascese verricht om mensen aan te trekken en
om eer, ontzag en verering van anderen te krijgen. Personen in de hoedanigheid hartstocht zorgen ervoor dat ze door hun ondergeschikten worden
vereerd, dat hun voeten door hen gewassen worden en dat ze rijkdommen
van hen aangeboden krijgen. Zo’n show van ascese wordt tot de hoedanigheid hartstocht gerekend. De resultaten zijn tijdelijk; ze kunnen voor
een bepaalde tijd volgehouden worden, maar zijn niet duurzaam.
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tekst 19
MaU!Ga]ahe<aaTMaNaae YaTPaq@Yaa i§-YaTae TaPa" )
ParSYaaeTSaadNaaQa| va TataaMaSaMaudaôTaMa( )) 19 ))

m™ha-grheŠtmano yat
p…ay kriyate tapaƒ
parasyotsdanrthaˆ v
tat tmasam udhtam
m™ha — dwaas; grheŠa — met inspanning; tmanaƒ — van iemands
eigen zelf; yat — welke; p…ay — door foltering; kriyate — wordt verricht; tapaƒ — ascese; parasya — van anderen; utsdana-artham — om
vernietiging teweeg te brengen; v — of; tat — dat; tmasam — in de
hoedanigheid duisternis; udhtam — wordt genoemd.
Ascese verricht uit dwaasheid, met zelffoltering of bedoeld om
anderen te vernietigen of te verwonden, wordt ascese in de hoedanigheid onwetendheid genoemd.

Commentaar: Er zijn voorvallen bekend van dwaze ascese zoals de
zware ascese die verricht werd door demonen als HiraŠyakaipu, die onsterfelijk wilde worden en de halfgoden wilde doden. HiraŠyakaipu bad
tot Heer Brahm voor zulke gunsten, maar uiteindelijk werd hij door de
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods gedood. Ascese ondergaan voor iets
wat onmogelijk is, hoort zeker bij de hoedanigheid onwetendheid.

tekst 20
daTaVYaiMaiTa YaÕaNa& dqYaTae_NauPak-air<ae )
deXae k-ale/ c Paa}ae c TaÕaNa& Saaitvk&- SMa*TaMa( )) 20 ))

dtavyam iti yad dnaˆ
d…yate ’nupakriŠe
dee kle ca ptre ca
tad dnaˆ sttvikaˆ smtam
dtavyam — het geven waard; iti — zo; yat — dat wat; dnam — vrijgevigheid; d…yate — wordt gegeven; anupakriŠe — zonder iets terug
te verwachten; dee — op de juiste plaats; kle — op een juist tijdstip; ca
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— ook; ptre — aan een geschikt persoon; ca — en; tat — die; dnam
— vrijgevigheid; sttvikam — in de hoedanigheid goedheid; smtam —
wordt beschouwd als.
Vrijgevigheid uit plichtsbesef, waarvoor niets wordt terugverwacht
en die plaatsvindt op het juiste moment, op de juiste plaats en aan
een waardig persoon, wordt beschouwd als vrijgevigheid in de
hoedanigheid goedheid.

Commentaar: In de vedische literatuur wordt aangeraden om vrijgevig
te zijn tegenover iemand die zich bezighoudt met spirituele activiteiten.
Het wordt niet aangeraden om vrijgevig te zijn zonder onderscheid te
maken; spirituele volmaaktheid moet altijd een punt van overweging zijn.
Daarom wordt aangeraden om vrijgevig te zijn in pelgrimsoorden en op
een maans- of zonsverduistering of aan het eind van de maand of aan een
gekwalificeerde brhmaŠa of vaiŠava (toegewijde) of in tempels. Zulke vrijgevigheid moet vrij zijn van het verlangen naar beloning. Liefdadigheid voor de armen komt soms voort uit medelijden, maar wanneer een
arme geen waardig persoon is om barmhartig voor te zijn, dan is er geen
sprake van spirituele vooruitgang. Met andere woorden, vrijgevigheid
zonder onderscheid te maken tussen personen, wordt in de vedische literatuur niet aangeraden.

tekst 21
Yatau Pa[TYauPak-araQa| f-l/MauiÕXYa va PauNa" )
dqYaTae c Pairi©-í& TaÕaNa& raJaSa& SMa*TaMa( )) 21 ))

yat tu pratyupakrrthaˆ
phalam uddiya v punaƒ
d…yate ca parikli˜aˆ
tad dnaˆ rjasaˆ smtam
yat — dat wat; tu — maar; prati-upakra-artham — om er iets voor terug te krijgen; phalam — een resultaat; uddiya — verlangend; v — of;
punaƒ — opnieuw; d…yate — wordt gegeven; ca — ook; parikli˜am
— met tegenzin; tat — die; dnam — vrijgevigheid; rjasam — in de
hoedanigheid hartstocht; smtam — wordt beschouwd als.
Maar vrijgevigheid waarvoor men iets terugverwacht, met een verlangen naar de vruchten ervan of die gepaard gaat met tegenzin,
wordt beschouwd als vrijgevigheid in de hoedanigheid hartstocht.
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Commentaar: Soms komt vrijgevigheid voort uit het verlangen om naar
de hemelse planeten bevorderd te worden en soms geven mensen iets
met veel moeite en hebben ze achteraf berouw: ‘Waarom heb ik daar nu
zo veel geld aan uitgegeven?’ Soms zijn mensen vrijgevig vanuit een bepaalde verplichting of op verzoek van een meerdere. Zulke soorten van
vrijgevigheid worden tot de hoedanigheid hartstocht gerekend.
Er bestaan tal van liefdadigheidsinstellingen die schenkingen doen
aan instanties die zich met zinsbevrediging inlaten. Zulke schenkingen
worden in de vedische teksten niet aangeraden. Alleen vrijgevigheid in de
hoedanigheid goedheid wordt aangeraden.

tekst 22
AdeXak-ale/ YaÕaNaMaPaa}ae>Yaê dqYaTae )
ASaTk*-TaMavjaTa& TataaMaSaMaudaôTaMa( )) 22 ))

adea-kle yad dnam
aptrebhya ca d…yate
asat-ktam avajñtaˆ
tat tmasam udhtam
adea — op een onzuivere plaats; kle — en onzuivere tijd; yat — dat
wat; dnam — vrijgevigheid; aptrebhyaƒ — aan personen die het niet
waard zijn; ca — ook; d…yate — wordt gegeven; asat-ktam — zonder respect; avajñtam — zonder de juiste aandacht; tat — die; tmasam — in
de hoedanigheid duisternis; udhtam — wordt genoemd.
En vrijgevigheid die plaatsvindt op een onzuivere plaats, op een
onjuist moment, aan onwaardige personen of zonder respect en
aandacht, wordt vrijgevigheid in de hoedanigheid onwetendheid
genoemd.

Commentaar: Schenkingen aan personen die zich overgeven aan drugsgebruik en gokken, worden hier niet aangemoedigd. Dat soort schenkingen is in de hoedanigheid onwetendheid. Zulke vrijgevigheid is niet
gunstig. Integendeel, zondige personen worden er alleen maar door aangemoedigd. En wanneer men iets aan een waardig persoon schenkt, maar
dat zonder respect of aandacht doet, dan wordt ook dat vrijgevigheid in
de hoedanigheid duisternis genoemd.
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tekst 23
p TaTSaidiTa iNadeRXaae b]ø<aiñivDa" SMa*Ta" )
b]aø<aaSTaeNa vedaê Yajaê ivihTaa" Paura )) 23 ))

oˆ tat sad iti nirdeo
brahmaŠas tri-vidhaƒ smtaƒ
brhmaŠs tena ved ca
yajñ ca vihitƒ pur
oˆ — aanduiding van de Allerhoogste; tat — die; sat — eeuwige; iti
— zo; nirdeaƒ — aanduiding; brahmaŠaƒ — van de Allerhoogste; trividhaƒ — drievoudige; smtaƒ — wordt beschouwd; brhmaŠƒ — de
brhmaŠa’s; tena — met deze; vedƒ — de vedische literatuur; ca — en;
yajñƒ — offers; ca — en; vihitƒ — gebruikt; pur — vroeger.
Vanaf het begin van de schepping werden de drie woorden ‘oˆ tat
sat’ gebruikt om de Allerhoogste Absolute Waarheid aan te duiden.
Deze drie symbolische aanduidingen werden door brhmaŠa’s gebruikt tijdens het zingen van de vedische hymnen en tijdens de offers die werden gebracht om de Allerhoogste tevreden te stellen.

Commentaar: Eerder is al uitgelegd dat ascese, offers, vrijgevigheid en
voedsel onderverdeeld worden in drie categorieën: de hoedanigheden
goedheid, hartstocht en onwetendheid. Maar of ze nu tot de eerste, tweede
of derde categorie behoren, ze zijn allemaal geconditioneerd en onzuiver
door deze hoedanigheden van de materiële natuur. Wanneer ze gericht
worden op de Allerhoogste — oˆ tat sat, de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods, het eeuwige — worden ze middelen voor spirituele verheffing. In
de heilige teksten wordt dit als doel aangegeven. Deze drie woorden, ‘oˆ
tat sat’, duiden in het bijzonder op de Absolute Waarheid, de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods. In de vedische hymnen komt men altijd het woord
‘oˆ’ tegen.
Wie de regels van de heilige teksten niet navolgt, zal de Absolute Waarheid niet bereiken. Hij zal een tijdelijk resultaat behalen, maar niet het
uiteindelijke doel van het leven. De conclusie is dat vrijgevigheid, offers
en ascese verricht moeten worden in de hoedanigheid goedheid; als ze
worden verricht in de hoedanigheid hartstocht of onwetendheid, zijn ze
beslist van lagere kwaliteit.
De drie woorden ‘oˆ tat sat’ worden samen met de heilige naam van
de Allerhoogste Heer uitgesproken, zoals bijvoorbeeld in oˆ tad viŠoƒ.
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Wanneer een vedische hymne of de heilige naam van de Allerhoogste
Heer wordt uitgesproken, wordt oˆ toegevoegd; dat is de aanwijzing in
de vedische literatuur. Deze drie woorden zijn ontleend aan de vedische
hymnen. Oˆ ity etad brahmaŠo nedi˜haˆ nma (¬g-veda) geeft het
eerste doel aan. Vervolgens geeft tat tvam asi (Chndogya Upaniad
6.8.7) het tweede doel aan. En sad eva saumya (Chndogya Upaniad
6.2.1) geeft het derde doel aan. Samen worden ze oˆ tat sat.
Toen Brahm, het eerstgeschapen wezen, voorheen offers verrichtte,
duidde hij met deze drie woorden op de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods. Datzelfde principe wordt daarom altijd gevolgd volgens de opeenvolging van discipelen. Deze hymne is dus van groot belang. De Bhagavadg…t raadt daarom aan dat alle activiteiten gedaan moeten worden voor oˆ
tat sat, voor de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Wanneer iemand met
deze drie woorden ascese en offers verricht of vrijgevig is, dan handelt hij
KŠa-bewust. KŠa-bewustzijn is het wetenschappelijk verrichten van
transcendentale activiteiten en het stelt iemand in staat om terug te gaan
naar huis, terug naar God. Wanneer men op zo’n transcendentale manier
handelt, is er geen sprake van energieverlies.

tekst 24
TaSMaad( p wTYaudaôTYa YajdaNaTaPa"i§-Yaa" )
Pa[vTaRNTae ivDaaNaae¢-a" SaTaTa& b]øvaidNaaMa( )) 24 ))

tasmd oˆ ity udhtya
yajña-dna-tapaƒ-kriyƒ
pravartante vidhnoktƒ
satataˆ brahma-vdinm
tasmt — daarom; oˆ — beginnend met oˆ; iti — zo; udhtya — aanduidend; yajña — van offers; dna — vrijgevigheid; tapaƒ — en ascese; kriyƒ — verrichtingen; pravartante — beginnen; vidhna-uktƒ —
volgens de bepalingen van de geschriften; satatam — altijd; brahmavdinm — van de transcendentalisten.
Daarom beginnen transcendentalisten die de Allerhoogste willen
bereiken, altijd met ‘oˆ’ wanneer ze in overeenstemming met de
regels in de geschriften offers brengen, uit vrijgevigheid schenkingen doen en ascese beoefenen.

Commentaar: Oˆ tad viŠoƒ paramaˆ padam (¬g-veda 1.22.20). De
lotusvoeten van ViŠu zijn het allerhoogste doel van devotie. Alles doen voor
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de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods is de waarborg voor de perfectie
van elke activiteit.

tekst 25
TaidTYaNai>aSaNDaaYa f-l&/ YajTaPa"i§-Yaa" )
daNai§-Yaaê ivivDaa" i§-YaNTae Maae+ak-ax(i+ai>a" )) 25 ))

tad ity anabhisandhya
phalaˆ yajña-tapaƒ-kriyƒ
dna-kriy ca vividhƒ
kriyante moka-k‰kibhiƒ
tat — dat; iti — zo; anabhisandhya — zonder te verlangen; phalam —
het resultaat; yajña — van offers; tapaƒ — en ascese; kriyƒ — activiteiten; dna — vrijgevigheid; kriyƒ — activiteiten; ca — ook; vividhƒ
— verschillende; kriyante — worden gedaan; moka-k‰kibhiƒ — door
hen die werkelijk bevrijding verlangen.
Zonder te verlangen naar de vruchten, moet men verschillende
soorten offers brengen, ascese beoefenen en vrijgevig schenkingen doen met het woord ‘tat’. Het doel van zulke transcendentale
activiteiten is bevrijd te raken van materiële verstrikking.

Commentaar: Om naar het spirituele niveau verheven te worden, moet
men handelen zonder te verlangen naar materieel gewin. Activiteiten
moeten verricht worden voor de allerhoogste winst, namelijk dat men
wordt overgebracht naar het spirituele koninkrijk, terug naar huis, terug
naar God.

tekst 26 – 27
SaÙave SaaDau>aave c SaidTYaeTaTPa[YauJYaTae )
Pa[XaSTae k-MaRi<a TaQaa SaC^Bd" PaaQaR YauJYaTae )) 26 ))
Yaje TaPaiSa daNae c iSQaiTa" SaidiTa caeCYaTae )
k-MaR cEv TadQasYa& SaidTYaevai>aDaqYaTae )) 27 ))

sad-bhve sdhu-bhve ca
sad ity etat prayujyate
praaste karmaŠi tath
sac-chabdaƒ prtha yujyate

794 / Bhagavad-gŸTĀ zoals ze is
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yajñe tapasi dne ca
sthitiƒ sad iti cocyate
karma caiva tad-arth…yaˆ
sad ity evbhidh…yate
sat-bhve — de aard van de Allerhoogste; sdhu-bhve — de aard van de
toegewijde; ca — ook; sat — het woord ‘sat’; iti — zo; etat — dit; prayujyate — wordt gebruikt; praaste — in bonafide; karmaŠi — activiteiten;
tath — ook; sat-abdaƒ — het geluid sat; prtha — o zoon van Pth;
yujyate — wordt gebruikt; yajñe — in offers; tapasi — in ascese; dne
— in vrijgevigheid; ca — en; sthitiƒ — de situatie; sat — de Allerhoogste;
iti — zo; ca — en; ucyate — wordt uitgesproken; karma — activiteit; ca
— ook; eva — zeker; tat — daarvoor; arth…yam — bedoeld; sat — de Allerhoogste; iti — zo; eva — zeker; abhidh…yate — wordt aangeduid.
De Absolute Waarheid is het doel van devotionele offers en wordt
aangeduid met het woord ‘sat’. Degene die zulke offers brengt
wordt ook ‘sat’ genoemd, evenals alle offers, ascese en vrijgevige
schenkingen die in overeenstemming met hun absolute aard worden gedaan om de Allerhoogste Persoon voldoening te schenken,
o zoon van Pth.

Commentaar: De woorden ‘praaste karmaŠi’ of ‘voorgeschreven plichten’ geven aan dat er in de vedische literatuur veel activiteiten worden
voorgeschreven die processen van zuivering zijn en die beginnen van het
moment van verwekking tot aan het einde van iemands leven. Deze processen worden toegepast voor de uiteindelijke bevrijding van het levend
wezen. Het wordt aangeraden om tijdens al deze activiteiten oˆ tat sat
uit te spreken.
De woorden ‘sad-bhve’ en ‘sdhu-bhve’ duiden op de transcendentale situatie. Handelen in KŠa-bewustzijn wordt sattva genoemd en
wie zich volkomen bewust is van KŠa-bewuste activiteiten wordt een
sdhu genoemd. In het ®r…mad-Bhgavatam (3.25.25) wordt gezegd dat
transcendentale onderwerpen duidelijk worden in het gezelschap van
toegewijden. De woorden die in dat vers gebruikt worden zijn ‘satˆ
prasa‰gt’. Zonder goed gezelschap kan niemand transcendentale kennis verwerven.
Wanneer men een discipel initieert of de heilige draad geeft, zegt
men oˆ tat sat. Op dezelfde manier is het doel van alle soorten van yajña
de Allerhoogste, oˆ tat sat. De woorden ‘tad-arth…yam’ duiden verder op
dienst aan alles wat de Allerhoogste vertegenwoordigt, inclusief diensten
als koken en het helpen bij verschillende activiteiten in de tempel van de
Heer of elke andere activiteit voor het verspreiden van Zijn roem. Deze al-
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lerhoogste woorden ‘oˆ tat sat’ worden zo op verschillende manieren gebruikt om alle activiteiten te perfectioneren en alles compleet te maken.

tekst 28
Aé[ÖYaa huTa& dta& TaPaSTaá& k*-Ta& c YaTa( )
ASaidTYauCYaTae PaaQaR Na c TaTPa[eTYa Naae wh )) 28 ))

araddhay hutaˆ dattaˆ
tapas taptaˆ ktaˆ ca yat
asad ity ucyate prtha
na ca tat pretya no iha
araddhay — zonder geloof; hutam — gebracht als offer; dattam — geschonken; tapaƒ — ascese; taptam — verricht; ktam — gedaan; ca — en;
yat — dat wat; asat — vals; iti — zo; ucyate — wordt genoemd; prtha
— o zoon van Pth; na — nooit; ca — en; tat — dat; pretya — na de
dood; na u — evenmin; iha — in dit leven.
Alles wat zonder geloof in de Allerhoogste wordt gedaan als offer,
als ascese of uit vrijgevigheid, o zoon van Pth, is tijdelijk. Het
wordt ‘asat’ genoemd en is waardeloos, zowel in dit leven als in
het volgende.

Commentaar: Alles wat wordt gedaan zonder op het transcendentale
doel gericht te zijn — ook al is dat het verrichten van offers, ascese of vrijgevigheid — is waardeloos. In dit vers worden zulke activiteiten daarom
als verfoeilijk afgedaan. Alles zou in KŠa-bewustzijn voor de Allerhoogste moeten worden gedaan. Zonder dit geloof en zonder de juiste begeleiding kan men geen enkel resultaat behalen. In alle vedische teksten wordt
aangeraden om op de Allerhoogste te vertrouwen en in Hem te geloven.
Bij het volgen van de vedische instructies is het uiteindelijke doel KŠa te
begrijpen. Zonder dit principe te volgen kan niemand succesvol zijn. Het
is daarom het beste om vanaf het begin te handelen in KŠa-bewustzijn
onder begeleiding van een bonafide spiritueel leraar. Dat is de manier om
alles succesvol te maken.
In de geconditioneerde toestand zijn mensen aangetrokken tot het
vereren van halfgoden, geesten of Yaka’s zoals Kuvera. De hoedanigheid
goedheid is beter dan de hoedanigheden hartstocht en onwetendheid,
maar wie zich direct op het KŠa-bewustzijn toelegt, staat boven deze drie
hoedanigheden van de materiële natuur. Hoewel er een proces is van geleidelijke verheffing, is het het beste zich door omgang met zuivere toege-
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wijden direct op het KŠa-bewustzijn toe te leggen, zoals in dit hoofdstuk
werd aangeraden. Om succesvol te zijn, moet men eerst de juiste spiritueel
leraar vinden en onder zijn begeleiding getraind worden. Hierdoor krijgt
men vertrouwen in de Allerhoogste. Wanneer dat vertrouwen na verloop
van tijd rijpt, wordt het liefde voor God genoemd. Deze liefde is het uiteindelijke doel van de levende wezens. Men moet zich daarom direct toeleggen op het KŠa-bewustzijn. Dat is de boodschap van dit zeventiende
hoofdstuk.

Zo eindigen de commentaren van ®r… ®r…mad A.C. Bhaktivedanta Swami
Prabhupda bij het zeventiende hoofdstuk van ®r…mad-Bhagavad-g…t, getiteld ‘De vormen van geloof’.

18
Conclusie :
De volmaaktheid
van

onthechting

tekst 1
AJauRNa ovac
Sa&NYaaSaSYa Mahabahae TatviMaC^aiMa veidTauMa( )
TYaaGaSYa c ôzqke-Xa Pa*Qa¡e-iXaiNazUdNa )) 1 ))

arjuna uvca
sannysasya mah-bho
tattvam icchmi veditum
tygasya ca h…kea
pthak ke…-ni™dana
arjunaƒ uvca — Arjuna zei; sannysasya — van onthechting; mahbho — o sterkgearmde; tattvam — de waarheid; icchmi — ik verlang;
veditum — begrijpen; tygasya — van onthechting; ca — en; h…kea
— o meester van de zintuigen; pthak — afzonderlijk; kei-ni™dana — o
doder van de demon genaamd Ke….
Arjuna zei: O sterkgearmde, ik wil graag weten wat het doel is van
onthechting [tyga] en van de onthechte levensorde [sannysa], o
doder van de demon Ke… en meester van de zintuigen.

Commentaar: Eigenlijk bestaat de Bhagavad-g…t uit zeventien hoofdstukken. Het achttiende hoofdstuk is een aanvullende samenvatting van
de onderwerpen die eerder besproken zijn. In ieder hoofdstuk van de
Bhagavad-g…t benadrukt Heer KŠa dat devotionele dienst aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods het uiteindelijke doel van het leven is. Ditzelfde punt wordt in het achttiende hoofdstuk samengevat als het meest
vertrouwelijke pad van kennis.
In de eerste zes hoofdstukken werd de nadruk gelegd op devotionele dienst: yoginm api sarveˆ... ‘Van alle yog…’s of transcendentalisten
is degene die altijd in zichzelf aan Mij denkt de beste.’ In de daaropvol-
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gende zes hoofdstukken werd zuivere devotionele dienst en zijn aard en
activiteit besproken. In de derde groep van zes hoofdstukken werden
kennis, onthechting, de activiteiten van de materiële en de transcendentale natuur en devotionele dienst beschreven. De conclusie was dat alle
activiteiten gedaan moeten worden in verbinding met de Allerhoogste
Heer, de Allerhoogste Persoon, ViŠu, die vertegenwoordigd wordt door
de woorden ‘oˆ tat sat’. Het derde deel van de Bhagavad-g…t liet zien dat
devotionele dienst en niets anders het uiteindelijke doel van het leven is.
Dit werd bevestigd door citaten van de voorgaande crya’s en citaten uit
het Brahma-s™tra of het Vednta-s™tra. Sommige impersonalisten denken dat ze het monopolie hebben op de kennis in het Vednta-s™tra,
maar het Vednta-s™tra is eigenlijk bedoeld om devotionele dienst te begrijpen, want de Heer is er immers Zelf de samensteller en de kenner van.
Dit werd in het vijftiende hoofdstuk beschreven. In iedere heilige tekst, in
elke Veda, is devotionele dienst het doel. Dat wordt in de Bhagavad-g…t
uitgelegd.
Net zoals er in het tweede hoofdstuk een overzicht van de hele stof
is gegeven, zo wordt ook in het achttiende hoofdstuk een samenvatting
van alle instructies gegeven. Onthechting en het bereiken van een transcendentale positie boven de drie hoedanigheden van de materiële natuur
worden aangeduid als het doel van het leven. Arjuna wil graag opheldering
over twee duidelijk onderscheiden onderwerpen van de Bhagavad-g…t,
namelijk onthechting (tyga) en de onthechte levensorde (sannysa). Hij
vraagt daarom naar de betekenis van deze twee woorden.
De twee woorden waarmee de Allerhoogste Heer in dit vers wordt
aangesproken — H…kea en Kei-ni™dana — zijn veelzeggend. H…kea
is KŠa, de meester van alle zintuigen, die ons altijd kan helpen om mentale sereniteit te krijgen. Arjuna vraagt Hem alles zo samen te vatten, dat
hij evenwichtig kan blijven. Maar hij twijfelt en twijfels worden altijd vergeleken met demonen. Hij spreekt KŠa daarom aan als Kei-ni™dana.
Ke… was een angstaanjagende demon die door de Heer gedood werd;
Arjuna verwacht nu dat KŠa de demon van de twijfel zal doden.

tekst 2
é[q>aGavaNauvac
k-aMYaaNaa& k-MaR<aa& NYaaSa& Sa&NYaaSa& k-vYaae ivdu" )
SavRk-MaRf-l/TYaaGa& Pa[ahuSTYaaGa& ivc+a<aa" )) 2 ))

r…-bhagavn uvca
kmynˆ karmaŠˆ nysaˆ
sannysaˆ kavayo viduƒ
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sarva-karma-phala-tygaˆ
prhus tygaˆ vicakaŠƒ
r…-bhagavn uvca — de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei; kmynm — met verlangens; karmaŠm — van activiteiten; nysam —
onthechting; sannysam — de onthechte levensorde; kavayaƒ — de geleerden; viduƒ — kennen; sarva — van alle; karma — activiteiten; phala
— van resultaten; tygam — onthechting; prhuƒ — noemen; tygam
— onthechting; vicakaŠƒ — degenen met ervaring.
De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods zei: Het afstand doen van
activiteiten die gebaseerd zijn op materiële verlangens, wordt door
grote geleerden de onthechte levensorde [sannysa] genoemd. En
afstand doen van de vruchten van alle activiteiten wordt door de
wijzen onthechting [tyga] genoemd.

Commentaar: Activiteiten verrichten voor resultaten moet worden opgegeven. Dat is de instructie van de Bhagavad-g…t. Maar activiteiten die
tot gevorderde spirituele kennis leiden, moeten niet opgegeven worden.
Dit zal in de volgende verzen duidelijk worden gemaakt. In de vedische
literatuur worden veel methoden voorgeschreven voor het verrichten van
offers om een bepaald doel te bereiken. Zo bestaan er bepaalde offers
om een goede zoon te krijgen of om naar de hogere planeten te worden
bevorderd. Maar offers die voortkomen uit verlangens moeten worden
gestopt. Offers om het hart te zuiveren of om vooruitgang te maken in de
spirituele wetenschap moeten daarentegen niet worden opgegeven.

tekst 3
TYaaJYa& daezvidTYaeke- k-MaR Pa[ahuMaRNaqiz<a" )
YajdaNaTaPa"k-MaR Na TYaaJYaiMaiTa caPare )) 3 ))

tyjyaˆ doa-vad ity eke
karma prhur man…iŠaƒ
yajña-dna-tapaƒ-karma
na tyjyam iti cpare
tyjyam — moet opgegeven worden; doa-vat — als iets slechts; iti — zo;
eke — één groep; karma — activiteit; prhuƒ — zij zeggen; man…inaƒ
— grote denkers; yajña — van offers; dna — vrijgevigheid; tapaƒ — en
ascese; karma — activiteiten; na — nooit; tyjyam — moeten worden
opgegeven; iti — zo; ca — en; apare — anderen.
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Sommige geleerden beweren dat alle vormen van resultaatgerichte
activiteit moeten worden opgegeven omdat ze verkeerd zijn, maar
andere wijzen verdedigen de mening dat het brengen van offers,
vrijgevigheid en het beoefenen van ascese nooit moet worden opgegeven.

Commentaar: In de vedische literatuur worden veel activiteiten beschreven die aanleiding geven tot meningsverschillen. Zo wordt bijvoorbeeld
gezegd dat een dier tijdens een offer gedood kan worden, terwijl anderen
beweren dat het doden van een dier volkomen weerzinwekkend is. Hoewel in de vedische literatuur wordt aangeraden om dieren te doden als
offer, worden ze in werkelijkheid niet gedood. Het offer is ervoor bedoeld
het dier een nieuw leven te geven. Soms wordt het dier, na het offer waarbij het gedood is, een nieuwe dierlijke levensvorm gegeven en soms krijgt
het onmiddellijk promotie naar de menselijke levensvorm. Maar onder de
wijzen zijn de meningen verdeeld. Sommige beweren dat het doden van
dieren altijd moet worden vermeden, terwijl anderen zeggen dat het voor
een bepaald offer juist goed is. Al deze uiteenlopende meningen over offeractiviteiten zullen nu door de Heer Zelf worden verduidelijkt.

tekst 4
iNaêYa& Xa**<au Mae Ta}a TYaaGae >arTaSataMa )
TYaaGaae ih PauåzVYaaga] i}aivDa" SaMPa[k-IiTaRTa" )) 4 ))

nicayaˆ Šu me tatra
tyge bharata-sattama
tygo hi purua-vyghra
tri-vidhaƒ samprak…rtitaƒ
nicayam — zekerheid; Šu — hoor; me — van Mij; tatra — daarin; tyge —
wat betreft onthechting; bharata-sat-tama — o beste onder de Bhrata’s;
tygaƒ — onthechting; hi — zeker; purua-vyghra — o tijger onder de
mensen; tri-vidhaƒ — van drie soorten; samprak…rtitaƒ — wordt verkondigd.
O beste onder de Bhrata’s, hoor nu Mijn oordeel over onthechting. O tijger onder de mensen, in de geschriften wordt gezegd dat
er drie soorten onthechting bestaan.

Commentaar: Hoewel er meningsverschillen bestaan over onthechting,
geeft de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, ®r… KŠa, hier Zijn oordeel,
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dat als doorslaggevend moet worden beschouwd. De veda’s zijn tenslotte
de verschillende wetten die door de Heer gegeven zijn. De Heer is hier
persoonlijk aanwezig en Zijn woord moet als definitief worden gezien. Hij
zegt dat het proces van onthechting gezien moet worden in relatie tot de
hoedanigheden van de materiële natuur waarin het wordt uitgevoerd.

tekst 5
YajdaNaTaPa"k-MaR Na TYaaJYa& k-aYaRMaev TaTa( )
Yajae daNa& TaPaêEv PaavNaaiNa MaNaqiz<aaMa( )) 5 ))

yajña-dna-tapaƒ-karma
na tyjyaˆ kryam eva tat
yajño dnaˆ tapa caiva
pvanni man…iŠm
yajña — van offers; dna — vrijgevigheid; tapaƒ — en ascese; karma
— activiteit; na — nooit; tyjyam — moet opgegeven worden; kryam
— moet verricht worden; eva — zeker; tat — dat; yajñaƒ — het offer;
dnam — vrijgevigheid; tapaƒ — ascese; ca — ook; eva — zeker; pvanni — zuiverend; man…iŠm — zelfs voor de grote zielen.
Offers, vrijgevigheid en ascese moeten niet worden opgegeven;
ze moeten worden verricht. Sterker nog, offers, vrijgevigheid en
ascese zuiveren zelfs de grote zielen.

Commentaar: Yog…’s moeten zich bezighouden met activiteiten voor de
vooruitgang van de menselijke samenleving. Er bestaan veel zuiverende
processen om een mens tot spiritueel leven te brengen. De huwelijksceremonie wordt bijvoorbeeld gezien als een van die offers en wordt vivhayajña genoemd. Moet een sannys…, die in de onthechte levensorde is en
die de relaties met zijn familie heeft opgegeven, de huwelijksceremonie
aanmoedigen? De Heer zegt hier dat ieder offer dat bedoeld is voor het
welzijn van de mens, nooit moet worden opgegeven. Het vivha-yajña,
de huwelijksceremonie, is ervoor bedoeld de menselijke geest te reguleren, zodat hij tot rust kan komen om spirituele vooruitgang te maken.
Voor de meeste mensen moet dit vivha-yajña worden aangemoedigd, zelfs door personen in de onthechte levensorde. Sannys…’s mogen
nooit met vrouwen omgaan, maar dat betekent niet dat iemand die zich in
lagere levensfasen bevindt, een jonge man, geen vrouw mag aanvaarden
tijdens de huwelijksceremonie. Alle voorgeschreven offers zijn ervoor
bedoeld de Allerhoogste Heer te bereiken. In lagere fasen moeten ze
daarom niet worden opgegeven. Op dezelfde manier is vrijgevigheid be-
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doeld om het hart te zuiveren. Zoals al eerder beschreven is, maakt men
vooruitgang in het spirituele leven wanneer men vrijgevig is tegenover de
juiste persoon.

tekst 6
WTaaNYaiPa Tau k-MaaRi<a Sa®& TYaKTva f-l/aiNa c )
k-TaRVYaaNaqiTa Mae PaaQaR iNaiêTa& MaTaMautaMaMa( )) 6 ))

etny api tu karmŠi
sa‰gaˆ tyaktv phalni ca
kartavyn…ti me prtha
nicitaˆ matam uttamam
etni — al deze; api — zeker; tu — maar; karmŠi — activiteiten; sa‰gam
— omgang; tyaktv — onthechtend; phalni — resultaten; ca — en;
kartavyni — moeten uit plicht worden gedaan; iti — zo; me — Mijn;
prtha — o zoon van Pth; nicitam — beslist; matam — mening; uttamam — de beste.
Al deze activiteiten moeten zonder gehechtheid en zonder enige
verwachting van resultaten worden verricht. Ze moeten uit plichtsbesef verricht worden, o zoon van Pth. Dat is mijn definitieve
mening.

Commentaar: Ook al zijn alle offers zuiverend, men moet ze niet verrichten met het oog op het resultaat ervan. Met andere woorden, alle offers
die bedoeld zijn voor materiële vooruitgang in het leven, moeten worden
opgegeven, maar offers die het bestaan zuiveren en iemand tot het spirituele niveau verheffen, moeten niet worden gestopt. Alles wat tot KŠabewustzijn leidt, moet worden aangemoedigd. In het ®r…mad-Bhgavatam
wordt ook gezegd dat iedere activiteit die tot devotionele dienst aan de
Heer leidt, aanvaard moet worden. Dat is het hoogste criterium voor religie. Een toegewijde van de Heer moet alle soorten activiteiten, offers of
vrijgevigheid aanvaarden die hem zullen helpen in zijn devotionele dienst
aan de Heer.

tekst 7
iNaYaTaSYa Tau Sa&NYaaSa" k-MaR<aae NaaePaPaÛTae )
MaaehataSYa PairTYaaGaSTaaMaSa" Pairk-IiTaRTa" )) 7 ))

niyatasya tu sannysaƒ
karmaŠo nopapadyate
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moht tasya paritygas
tmasaƒ parik…rtitaƒ
niyatasya — voorgeschreven; tu — maar; sannysaƒ — onthechting; karmaŠaƒ — van activiteiten; na — nooit; upapadyate — is passend; moht
— door illusie; tasya — van hen; paritygaƒ — onthechting; tmasaƒ
— in de hoedanigheid onwetendheid; parik…rtitaƒ — wordt verkondigd.
Voorgeschreven plichten moeten nooit worden opgegeven. Wanneer iemand deze plichten uit illusie opgeeft, wordt zulke onthechting tot de hoedanigheid onwetendheid gerekend.

Commentaar: Activiteiten voor materiële bevrediging moeten worden
opgegeven, maar handelingen die iemand zullen bevorderen naar spirituele activiteit, zoals koken voor de Allerhoogste Heer, Hem het voedsel
aanbieden en het daarna nuttigen, worden juist aangeraden. Over een
persoon in de onthechte levensorde wordt gezegd dat hij niet voor zichzelf moet koken. Alleen voor zichzelf koken wordt verboden, maar koken
voor de Allerhoogste Heer wordt niet verboden. Op dezelfde manier mag
een sannys… een huwelijksceremonie verrichten om zijn discipel vooruitgang te helpen maken in het KŠa-bewustzijn. Wie zich van zulke
activiteiten onthecht, handelt in de hoedanigheid duisternis.

tekst 8
du"%iMaTYaev YaTk-MaR k-aYa©e-Xa>aYaatYaJaeTa( )
Sa k*-Tva raJaSa& TYaaGa& NaEv TYaaGaf-l&/ l/>aeTa( )) 8 ))

duƒkham ity eva yat karma
kya-klea-bhayt tyajet
sa ktv rjasaˆ tygaˆ
naiva tyga-phalaˆ labhet
duƒkham — onaangenaam; iti — zo; eva — zeker; yat — welk; karma —
activiteit; kya — voor het lichaam; klea — ongemak; bhayt — uit angst;
tyajet — geeft op; saƒ — hij; ktv — na te hebben gedaan; rjasam — in
de hoedanigheid hartstocht; tygam — onthechting; na — niet; eva — zeker; tyga — van onthechting; phalam — de resultaten; labhet — krijgt.
Wanneer iemand zijn voorgeschreven plichten opgeeft omdat ze
lastig zijn of uit angst voor lichamelijk ongemak, dan wordt gezegd
dat hij zich heeft onthecht onder invloed van de hoedanigheid
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hartstocht. Deze vorm van handelen leidt nooit tot de verhevenheid die voortkomt uit onthechting.

Commentaar: Een KŠa-bewust persoon moet niet ophouden met geld
verdienen uit angst resultaatgerichte activiteiten te verrichten. Wie door
te werken zijn geld kan gebruiken voor het KŠa-bewustzijn of wie door
’s ochtends vroeg op te staan vooruitgang kan maken in zijn transcendentale KŠa-bewustzijn, moet dat niet nalaten uit angst of omdat hij
zulke activiteiten lastig vindt. Zulke onthechting valt onder de hoedanigheid hartstocht. Het resultaat van hartstochtelijke activiteiten is altijd ellendig. Wie zich met zo’n mentaliteit onthecht van activiteiten, zal nooit
het resultaat van onthechting krijgen.

tekst 9
k-aYaRiMaTYaev YaTk-MaR iNaYaTa& i§-YaTae_JauRNa )
Sa®& TYaKTva f-l&/ cEv Sa TYaaGa" Saaitvk-ae MaTa" )) 9 ))

kryam ity eva yat karma
niyataˆ kriyate ’rjuna
sa‰gaˆ tyaktv phalaˆ caiva
sa tygaƒ sttviko mataƒ
kryam — het moet gedaan worden; iti — zo; eva — zeker; yat — welk;
karma — activiteit; niyatam — voorgeschreven; kriyate — wordt verricht;
arjuna — o Arjuna; sa‰gam — omgang; tyaktv — onthechtend; phalam
— het resultaat; ca — ook; eva — zeker; saƒ — die; tygaƒ — onthechting;
sttvikaƒ — in de hoedanigheid goedheid; mataƒ — naar Mijn mening.
O Arjuna, wanneer men enkel uit plichtsbesef zijn voorgeschreven plicht vervult en zijn materiële banden en alle gehechtheid
aan de vruchten van zijn activiteiten opgeeft, dan wordt dat onthechting in de hoedanigheid goedheid genoemd.

Commentaar: Dit is de mentaliteit waarmee men voorgeschreven plichten moet vervullen. Men moet actief zijn zonder gehecht te zijn aan het
resultaat en men moet zich onthechten van alle activiteiten die onder
invloed van de hoedanigheden van de materiële natuur gedaan worden.
Een KŠa-bewuste arbeider in een fabriek identificeert zich niet met het
werk in de fabriek en evenmin met de andere arbeiders van de fabriek.
Hij werkt alleen voor KŠa. En wanneer hij het resultaat aan KŠa geeft,
verricht hij zijn werk op een transcendentale manier.
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tekst 10
Na Üeíyku-Xal&/ k-MaR ku-Xale/ NaaNauzÂTae )
TYaaGaq SatvSaMaaivíae MaeDaavq i^àSa&XaYa" )) 10 ))

na dve˜y akualaˆ karma
kuale nnuajjate
tyg… sattva-samvi˜o
medhv… chinna-saˆayaƒ
na — nooit; dve˜i — haat; akualam — ongunstig; karma — activiteit;
kuale — in gunstige; na — evenmin; anuajjate — raakt gehecht; tyg…
— degene die zich onthecht; sattva — in goedheid; samvi˜aƒ — verzonken; medhv… — intelligente; chinna — afgesneden hebbend; saˆayaƒ
— alle twijfels.
Een intelligent en onthecht persoon in de hoedanigheid goedheid die geen hekel heeft aan onaangename activiteiten, maar die
evenmin gehecht is aan aangename activiteiten, heeft geen twijfels over activiteit.

Commentaar: Iemand in KŠa-bewustzijn of iemand in de hoedanigheid goedheid koestert geen haat jegens wie of wat dan ook waarvan zijn
lichaam last ondervindt. Hij verricht zijn activiteiten op de juiste plaats
en op de juiste tijd, zonder bang te zijn voor de nare gevolgen van zijn
plicht. Zo’n persoon die verankerd is in het transcendentale, moet worden
gezien als het intelligentst en als verheven boven alle twijfels over zijn
activiteiten.

tekst 11
Na ih deh>a*Taa XaKYa& TYa¢u-& k-MaaR<YaXaezTa" )
YaSTau k-MaRf-l/TYaaGaq Sa TYaaGaqTYai>aDaqYaTae )) 11 ))

na hi deha-bht akyaˆ
tyaktuˆ karmŠy aeataƒ
yas tu karma-phala-tyg…
sa tyg…ty abhidh…yate
na — nooit; hi — zeker; deha-bht — door de belichaamde; akyam —
is mogelijk; tyaktum — onthecht zijn; karmŠi — activiteiten; aeataƒ
— volledig; yaƒ — iemand die; tu — maar; karma — van activiteit; phala —
van het resultaat; tyg… — degene die zich onthecht; saƒ — hij; tyg… —
degene die zich onthecht; iti — zo; abhidh…yate — wordt genoemd.
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Het is een feit dat belichaamde wezens onmogelijk alle activiteiten
kunnen opgeven. Maar hij die zich van de vruchten van zijn activiteiten onthecht, wordt als werkelijk onthecht beschouwd.

Commentaar: In de Bhagavad-g…t wordt gezegd dat men activiteiten
nooit ofte nimmer kan opgeven. Wie actief is voor KŠa, alles aan KŠa
offert en niet van de resultaten geniet, is daarom werkelijk onthecht. Er
zijn veel leden van de Internationale Gemeenschap voor KŠa-bewustzijn
die zeer hard werken in hun kantoor of in een fabriek of ergens anders
en die alles wat ze verdienen aan de Gemeenschap schenken. Zulke
verheven zielen zijn in feite sannys…’s en bevinden zich in de onthechte
levensorde. Hier wordt duidelijk aangegeven hoe men zich van de vruchten van zijn werk kan onthechten en ook voor welk doel men zich daarvan moet onthechten.

tekst 12
AiNaíiMaí& iMaé[& c i}aivDa& k-MaR<a" f-l/Ma( )
>avTYaTYaaiGaNaa& Pa[eTYa Na Tau Sa&NYaaiSaNaa& KvicTa( )) 12 ))

ani˜am i˜aˆ miraˆ ca
tri-vidhaˆ karmaŠaƒ phalam
bhavaty atyginˆ pretya
na tu sannysinˆ kvacit
ani˜am — naar de hel leidend; i˜am — naar de hemel leidend; miram
— gemengd; ca — en; tri-vidham — in drie soorten; karmaŠaƒ — van
activiteiten; phalam — het resultaat; bhavati — komt; atyginm — voor
zij die niet onthecht zijn; pretya — na hun dood; na — niet; tu — maar;
sannysinm — voor de onthechte levensorde; kvacit — wanneer dan
ook.
Wie niet onthecht is, zal na zijn dood worden opgewacht door
de drie soorten resultaten van zijn activiteiten — gewenste, ongewenste en gemengde. Maar zij die zich in de onthechte levensorde
bevinden, ontkomen aan zulke resultaten die genot en leed veroorzaken.

Commentaar: Een KŠa-bewust persoon die zijn activiteiten verricht met
kennis van zijn relatie met KŠa, is altijd bevrijd. Na zijn dood hoeft hij
daarom niet te genieten van de resultaten van zijn daden en hoeft er ook
niet door te lijden.
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tekst 13
PaÄETaaiNa Mahabahae k-ar<aaiNa iNabaeDa Mae )
Saa&:Yae k*-TaaNTae Pa[ae¢-aiNa iSaÖYae SavRk-MaR<aaMa( )) 13 ))

pañcaitni mah-bho
kraŠni nibodha me
s‰khye ktnte proktni
siddhaye sarva-karmaŠm
pañca — vijf; etni — deze; mah-bho — o sterkgearmde; kraŠni —
oorzaken; nibodha — begrijp; me — van Mij; s‰khye — in de Vednta;
kta-ante — in de conclusie; proktni — gezegd; siddhaye — voor het
volbrengen; sarva — van alle; karmaŠm — activiteiten.
O sterkgearmde Arjuna, volgens de Vednta zijn er vijf oorzaken
voor het volbrengen van elke activiteit. Hoor nu van Mij welke dat
zijn.

Commentaar: Men zou hier de volgende vraag kunnen stellen: hoe is het
mogelijk dat een KŠa-bewust persoon niet geniet van of lijdt door de
karmische reacties op zijn activiteiten, als op iedere actie een bepaalde
reactie moet volgen? De Heer haalt hier de vednta-filosofie aan om te
laten zien hoe dat mogelijk is. Hij zegt dat er voor alle activiteiten vijf oorzaken zijn en om succesvol te zijn in alle activiteiten, moet men rekening
houden met deze oorzaken. S‰khya betekent ‘verhandeling over kennis’
en omdat de Vednta de definitieve verhandeling over kennis is, wordt
ze aanvaard door alle meest vooraanstaande crya’s. Zelfs ®a‰kara aanvaardt dat s‰khya in dit vers naar het Vednta-s™tra verwijst. Zo’n gezaghebbend werk moet dus worden geraadpleegd.
Het uiteindelijke gezag berust bij de Superziel. In de Bhagavad-g…t
wordt gezegd: sarvasya chaˆ hdi sannivi˜aƒ. Hij betrekt iedereen in
bepaalde activiteiten door hen te herinneren aan hun vorige activiteiten.
En KŠa-bewuste activiteiten die verricht worden onder de innerlijke
aanwijzingen van de Superziel, leiden niet tot karma, niet in dit leven en
niet in het leven na de dood.

tekst 14
AiDaïaNa& TaQaa k-TaaR k-r<a& c Pa*QaiGvDaMa( )
ivivDaaê Pa*QaKceía dEv& cEva}a PaÄMaMa( )) 14 ))
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adhi˜hnaˆ tath kart
karaŠaˆ ca pthag-vidham
vividh ca pthak ce˜
daivaˆ caivtra pañcamam
adhi˜hnam — de plaats; tath — ook; kart — de handelende persoon;
karaŠam — instrumenten; ca — en; pthak-vidham — van verschillende
soorten; vividhƒ — verschillende; ca — en; pthak — afzonderlijke; ce˜ƒ
— de inspanningen; daivam — de Allerhoogste; ca — ook; eva — zeker;
atra — hier; pañcamam — de vijfde.
De vijf factoren van activiteit zijn: de plaats van handeling [het
lichaam], de handelende persoon, de verschillende zintuigen, de
verschillende soorten inspanning en uiteindelijk de Superziel.

Commentaar: Het woord ‘adhi˜hnam’ verwijst naar het lichaam. De ziel
in het lichaam is actief en streeft naar de resultaten van activiteiten en wordt
daarom de kart genoemd, ‘de verrichter’. In de ruti wordt gesteld dat de
ziel de kenner en de verrichter is: ea hi dra˜ spra˜ (Prana Upaniad
4.9). Ook in het Vednta-s™tra wordt dit bevestigd in de aforismen jño ’ta
eva (2.3.17) en kart strrthavattvt (2.3.31).
De zintuigen zijn de instrumenten voor activiteit en met behulp van
de zintuigen is de ziel op verschillende manieren actief. Voor iedere activiteit is een andere inspanning vereist. Maar al iemands activiteiten zijn
afhankelijk van de wil van de Superziel, die aanwezig is in het hart als
een vriend. De Allerhoogste Heer is de superoorzaak. Wie onder leiding
van de Superziel in het hart KŠa-bewust handelt, raakt natuurlijk niet
gebonden door enige activiteit. Zij die volledig KŠa-bewust zijn, zijn
uiteindelijk niet verantwoordelijk voor hun daden. Alles hangt af van de
allerhoogste wil, de Superziel, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods.

tekst 15
Xarqrvax(MaNaaei>aYaRTk-MaR Pa[ar>aTae Nar" )
NYaaYYa& va ivParqTa& va PaÄETae TaSYa heTav" )) 15 ))

ar…ra-v‰-manobhir yat
karma prrabhate naraƒ
nyyyaˆ v vipar…taˆ v
pañcaite tasya hetavaƒ
ar…ra — door het lichaam; vk — de spraak; manobhiƒ — en de geest;
yat — welke; karma — activiteiten; prrabhate — begint; naraƒ — een
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persoon; nyyyam — juist; v — of; vipar…tam — het tegenovergestelde; v
— of; pañca — vijf; ete — al deze; tasya — ervan; hetavaƒ — oorzaken.
Welke goede of slechte activiteit een mens ook verricht met zijn
lichaam, geest of spraak, wordt door deze vijf factoren veroorzaakt.

Commentaar: De woorden ‘goed’ en ‘slecht’ zijn zeer belangrijk in dit
vers. Goede activiteiten zijn activiteiten die in overeenstemming zijn met
de aanwijzingen in de heilige teksten en slechte activiteiten zijn activiteiten die tegen die aanwijzingen ingaan. Maar voor de volledige voltooiing
van welke activiteit dan ook zijn deze vijf factoren noodzakelijk.

tekst 16
Ta}aEv& SaiTa k-TaaRrMaaTMaaNa& ke-vl&/ Tau Ya" )
PaXYaTYak*-TabuiÖTvaà Sa PaXYaiTa duMaRiTa" )) 16 ))

tatraivaˆ sati kartram
tmnaˆ kevalaˆ tu yaƒ
payaty akta-buddhitvn
na sa payati durmatiƒ
tatra — daar; evam — zo; sati — zijnd; kartram — de handelende persoon; tmnam — zichzelf; kevalam — enkel; tu — maar; yaƒ — iemand
die; payati — ziet; akta-buddhitvt — omdat hij niet intelligent is; na
— nooit; saƒ — hij; payati — ziet; durmatiƒ — dwaas.
Wie zich niet bewust is van deze vijf factoren, maar denkt dat alleen
hij het is die handelt, is daarom allerminst intelligent en kan de
dingen niet zien zoals ze zijn.

Commentaar: Een dwaas persoon kan niet begrijpen dat de Superziel
vanbinnen aanwezig is als een vriend die zijn activiteiten bestuurt. Ook
al zijn de plaats, de handelende persoon, de inspanning en de zintuigen
de materiële oorzaken, de uiteindelijke oorzaak is de Allerhoogste, de
Persoonlijkheid Gods. Men moet daarom niet alleen de vier materiële
oorzaken zien, maar ook de allerhoogste werkende oorzaak. Wie de Allerhoogste niet ziet, denkt dat hij het zelf is die handelt.

tekst 17
YaSYa Naah&k*/=Taae >aavae buiÖYaRSYa Na il/PYaTae )
hTvaiPa Sa wMaalm( l/aek-aà hiNTa Na iNabDYaTae )) 17 ))
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yasya nha‰kto bhvo
buddhir yasya na lipyate
hatvpi sa im‡ lokn
na hanti na nibadhyate
yasya — iemand van wie; na — nooit; aha‰ktaƒ — van vals ego; bhvaƒ
— aard; buddhiƒ — intelligentie; yasya — iemand van wie; na — nooit;
lipyate — is gehecht; hatv — gedood hebbend; api — zelfs; saƒ — hij;
imn — deze; lokn — wereld; na — nooit; hanti — doodt; na — nooit;
nibadhyate — raakt verstrikt.
Wie niet gedreven wordt door vals ego en een intelligentie heeft
die niet verward is, is niet degene die doodt, ook al doodt hij
mensen in deze wereld. En evenmin raakt hij gebonden door zijn
daden.

Commentaar: In dit vers laat de Heer Arjuna weten dat het verlangen
om niet te vechten voortkomt uit vals ego. Arjuna dacht dat hij zelf de
verrichter van activiteiten was, maar hij hield geen rekening met de Allerhoogste, die zowel van binnenin als van buitenaf toestemming geeft voor
iedere handeling. Als iemand zich niet realiseert dat er een hogere leiding
bestaat die toestemming moet geven, waarom zou hij dan handelen? Wie
echter de factoren van activiteit kent — de instrumenten van activiteit
[lichaam, zintuigen en geest], de handelende persoon zelf en de Allerhoogste Heer als de verlener van de hoogste toestemming — doet alles op een
perfecte manier. Zo iemand verkeert nooit in illusie.
Zelfstandige activiteit en verantwoordelijkheid komen voort uit vals
ego en goddeloosheid of een gebrek aan KŠa-bewustzijn. Iedereen die
onder leiding van de Superziel of de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods
KŠa-bewust handelt, doodt niet, zelfs al is hij bezig met doden. Ook zal
hij nooit de karmische reacties op zulk doden hoeven te verduren. Wanneer een soldaat iemand op commando van zijn meerdere doodt, zal hij
niet veroordeeld worden. Maar wanneer hij iemand uit eigen beweging
doodt, zal de rechtbank hem daar zeker voor veroordelen.

tekst 18
jaNa& jeYa& PairjaTaa i}aivDaa k-MaRcaedNaa )
k-r<a& k-MaR k-TaeRiTa i}aivDa" k-MaRSa°h" )) 18 ))

jñnaˆ jñeyaˆ parijñt
tri-vidh karma-codan
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karaŠaˆ karma karteti
tri-vidhaƒ karma-sa‰grahaƒ
jñnam — kennis; jñeyam — het doel van kennis; parijñt — de kenner; tri-vidh — in drie soorten; karma — van activiteit; codan — de
stimulans; karaŠam — de zintuigen; karma — de activiteit; kart — de
handelende persoon; iti — zo; tri-vidhaƒ — in drie soorten; karma — van
activiteiten; sa‰grahaƒ — het samenstel.
Kennis, het object van kennis en de kenner zijn de drie factoren
die tot activiteit leiden. De zintuigen, de handeling zelf en de handelende persoon zijn de drie onderdelen waaruit een activiteit is
samengesteld.

Commentaar: Er zijn drie drijvende krachten voor dagelijkse activiteiten:
kennis, het object van kennis en de kenner. De instrumenten van activiteit, de activiteit zelf en de handelende persoon worden de onderdelen
van activiteit genoemd. Elke activiteit van ieder menselijk wezen bestaat
uit deze elementen. Voordat iemand handelt, is er een bepaalde drijvende
kracht, die inspiratie wordt genoemd. Elk stadium dat aan de daadwerkelijke uitvoering van een activiteit voorafgaat, is een subtiele vorm van
activiteit. Daarna vindt de activiteit daadwerkelijk plaats. Eerst moet men
de psychologische processen van denken, voelen en willen ondergaan en
dat wordt de drijvende kracht genoemd.
De inspiratie om actief te zijn is dezelfde wanneer deze voortkomt uit
de heilige teksten of uit de instructie van de spiritueel leraar. Wanneer er
sprake is van inspiratie en van een handelende persoon, kan een activiteit
daadwerkelijk plaatsvinden met behulp van de zintuigen, waaronder de
geest, die het centrum van alle zintuigen is. Het geheel van alle onderdelen van een activiteit wordt de complete handeling genoemd.

tekst 19
jaNa& k-MaR c k-TaaR c i}aDaEv Gau<a>aedTa" )
Pa[aeCYaTae Gau<aSa&:YaaNae YaQaavC^*<au TaaNYaiPa )) 19 ))

jñnaˆ karma ca kart ca
tridhaiva guŠa-bhedataƒ
procyate guŠa-sa‰khyne
yathvac chŠu tny api
jñnam — kennis; karma — activiteit; ca — ook; kart — handelende persoon; ca — ook; tridh — in drie soorten; eva — zeker; guŠa-bhedataƒ
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— overeenkomstig de verschillende hoedanigheden van de materiële
natuur; procyate — worden beschreven; guŠa-sa‰khyne — overeenkomstig de verschillende hoedanigheden; yath-vat — zoals ze zijn; Šu
— hoor; tni — al deze; api — ook.
Overeenkomstig de drie hoedanigheden van de materiële natuur
zijn er drie soorten kennis, activiteit en handelende personen.
Luister nu naar wat Ik hierover te zeggen heb.

Commentaar: In het veertiende hoofdstuk werden de drie onderverdelingen van de hoedanigheden van de materiële natuur uitvoerig beschreven.
In dat hoofdstuk werd gesteld dat de hoedanigheid goedheid licht brengt,
dat de hoedanigheid hartstocht materialistisch is en dat de hoedanigheid
onwetendheid luiheid en lusteloosheid in de hand werkt. Alle hoedanigheden van de materiële natuur zorgen voor gebondenheid; ze zijn geen
bronnen van bevrijding. Zelfs in de hoedanigheid goedheid is men geconditioneerd.
In het zeventiende hoofdstuk werd een beschrijving gegeven van de
verschillende typen van verering door verschillende typen mensen. In dit
vers zegt de Heer Zelf dat Hij over de verschillende typen kennis, handelende personen en activiteiten wil spreken in relatie tot de hoedanigheden
van de materiële natuur.

tekst 20
SavR>aUTaezu YaeNaEk&- >aavMaVYaYaMaq+aTae )
Aiv>a¢&- iv>a¢e-zu TaJjaNa& iviÖ Saaitvk-Ma( )) 20 ))

sarva-bh™teu yenaikaˆ
bhvam avyayam …kate
avibhaktaˆ vibhakteu
taj jñnaˆ viddhi sttvikam
sarva-bh™teu — in alle levende wezens; yena — waardoor; ekam — één;
bhvam — gesteldheid; avyayam — onvergankelijke; …kate — men ziet;
avibhaktam — onverdeeld; vibhakteu — in de ontelbare verdeelden; tat
— die; jñnam — kennis; viddhi — weet; sttvikam — in de hoedanigheid goedheid.
Weet dat de kennis waardoor men één onverdeelde spirituele
natuur ziet in alle levende wezens, ook al zijn ze verdeeld over
ontelbare vormen, kennis in de hoedanigheid goedheid is.
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Commentaar: Een persoon die één ziel in ieder levend wezen ziet, of
het nu een halfgod, mens, dier, vogel, waterdier of plant is, heeft kennis in
de hoedanigheid goedheid. In alle levende wezens is één ziel aanwezig,
hoewel ze verschillende lichamen hebben overeenkomstig hun vroegere
activiteiten. Zoals al in het zevende hoofdstuk werd beschreven, wordt
het verschijnen van de levenskracht in ieder lichaam veroorzaakt door
de hogere natuur van de Allerhoogste Heer. Wanneer iemand die ene
hogere natuur, die levenskracht, in ieder lichaam ziet, dan betekent dat
dat zijn waarneming in de hoedanigheid goedheid is. Die levende energie
is onvergankelijk, ook al zijn lichamen vergankelijk. Verschillen worden
waargenomen op grond van het lichaam; omdat er veel vormen van geconditioneerd leven zijn, lijkt de levenskracht verdeeld te zijn. Zulke onpersoonlijke kennis is een aspect van zelfrealisatie.

tekst 21
Pa*QaKTveNa Tau YaJjaNa& NaaNaa>aavaNPa*QaiGvDaaNa( )
veita SaveRzu >aUTaezu TaJjaNa& iviÖ raJaSaMa( )) 21 ))

pthaktvena tu yaj jñnaˆ
nn-bhvn pthag-vidhn
vetti sarveu bh™teu
taj jñnaˆ viddhi rjasam
pthaktvena — door verdeling; tu — maar; yat — welke; jñnam — kennis; nn-bhvn — uiteenlopende gesteldheden; pthak-vidhn — verschillende; vetti — weet; sarveu — in alle; bh™teu — levende wezens;
tat — die; jñnam — kennis; viddhi — moet begrepen worden; rjasam
— als zijnde in hartstocht.
Weet dat de kennis waardoor men in alle verschillende lichamen
de aanwezigheid van een verschillend soort levend wezen ziet,
kennis in de hoedanigheid hartstocht is.

Commentaar: De idee dat het materiële lichaam het levend wezen is
en dat met de vernietiging van het lichaam ook het bewustzijn vernietigd
wordt, wordt kennis in de hoedanigheid hartstocht genoemd. Volgens die
kennis verschillen lichamen van elkaar door de ontwikkeling van verschillende soorten bewustzijn en is er verder geen sprake van een afzonderlijke ziel waaruit bewustzijn voortkomt. Het lichaam zelf is de ziel en er
bestaat geen afzonderlijke ziel los van dit lichaam. Volgens deze kennis is
het bewustzijn iets tijdelijks. Of een andere idee is dat er geen individuele
zielen zijn, maar dat er een alomtegenwoordige ziel is vol kennis en dat
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dit lichaam een verschijning van tijdelijke onwetendheid is. Of weer een
andere idee is dat er buiten dit lichaam geen speciale individuele of allerhoogste ziel bestaat. Al deze ideeën worden beschouwd als voortbrengselen van de hoedanigheid hartstocht.

tekst 22
Yatau k*-Tòvdek-iSMaNk-aYaeR Sa¢-MahETauk-Ma( )
ATatvaQaRvdLPa& c TataaMaSaMaudaôTaMa( )) 22 ))

yat tu ktsna-vad ekasmin
krye saktam ahaitukam
atattvrtha-vad alpaˆ ca
tat tmasam udhtam
yat — dat wat; tu — maar; ktsna-vat — alsof het alles is; ekasmin — in
één; krye — activiteit; saktam — gehecht; ahaitukam — zonder oorzaak; atattva-artha-vat — zonder kennis van de realiteit; alpam — heel
onbeduidend; ca — en; tat — die; tmasam — in de hoedanigheid duisternis; udhtam — wordt genoemd.
En die kennis waardoor men aangetrokken is tot één soort activiteit alsof het alles is, zonder kennis van de waarheid, en die erg
onbeduidend is, wordt kennis in de hoedanigheid duisternis genoemd.

Commentaar: De ‘kennis’ van een gewoon mens is altijd in de hoedanigheid duisternis of onwetendheid, omdat ieder levend wezen in het
geconditioneerde leven geboren is in die hoedanigheid. Wie geen kennis
ontwikkelt volgens de gezaghebbende personen of de aanwijzingen in
de heilige teksten, heeft kennis die beperkt blijft tot het lichaam. Iemand
met dergelijke kennis is er niet in geïnteresseerd te handelen volgens de
richtlijnen van de heilige teksten. Voor hem betekent God geld en kennis
het bevredigen van lichamelijke behoeften. Zulke kennis staat los van de
Absolute Waarheid; het is min of meer als de kennis van gewone dieren:
de kennis van eten, slapen, verdedigen en paren. Zulke kennis wordt hier
beschreven als een voortbrengsel van de hoedanigheid duisternis.
Met andere woorden, kennis over de ziel die los van dit lichaam bestaat, wordt kennis in de hoedanigheid goedheid genoemd; kennis die
door middel van wereldse logica en mentale speculatie veel theorieën en
doctrines voortbrengt, komt voort uit de hoedanigheid hartstocht, en kennis die alleen maar betrekking heeft op het comfortabel houden van het
lichaam, wordt tot de hoedanigheid onwetendheid gerekend.
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tekst 23
iNaYaTa& Sa®rihTaMaraGaÜezTa" k*-TaMa( )
Af-l/Pa[ePSauNaa k-MaR YataTSaaitvk-MauCYaTae )) 23 ))

niyataˆ sa‰ga-rahitam
arga-dveataƒ ktam
aphala-prepsun karma
yat tat sttvikam ucyate
niyatam — gereguleerd; sa‰ga-rahitam — zonder gehechtheid; argadveataƒ — zonder liefde of afkeer; ktam — gedaan; aphala-prepsun
— door iemand die niet verlangt naar resultaten; karma — activiteit; yat
— welk; tat — dat; sttvikam — in de hoedanigheid goedheid; ucyate —
wordt genoemd.
Die activiteit die gereguleerd is en die verricht wordt zonder gehechtheid, zonder liefde of afkeer en zonder verlangens naar de
resultaten ervan, wordt activiteit in de hoedanigheid goedheid
genoemd.

Commentaar: Gereguleerde plichten die in de heilige teksten worden
voorgeschreven met betrekking tot de verschillende orden en geledingen
van de samenleving, die verricht worden zonder gehechtheid en besef
van eigendom en daardoor zonder liefde of haat en die KŠa-bewust verricht worden om de Allerhoogste tevreden te stellen en niet om zichzelf
te plezieren of tevreden te stellen, worden activiteiten in de hoedanigheid
goedheid genoemd.

tekst 24
Yatau k-aMaePSauNaa k-MaR Saahªare<a va PauNa" )
i§-YaTae bhul/aYaaSa& Tad]aJaSaMaudaôTaMa( )) 24 ))

yat tu kmepsun karma
sha‰kreŠa v punaƒ
kriyate bahulysaˆ
tad rjasam udhtam
yat — dat wat; tu — maar; kma-…psun — door iemand die verlangt naar
de resultaten; karma — activiteit; sa-aha‰kreŠa — met ego; v — of;
punaƒ — opnieuw; kriyate — wordt verricht; bahula-ysam — met
veel inspanning; tat — dat; rjasam — in de hoedanigheid hartstocht;
udhtam — wordt genoemd.
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Maar die activiteit die met veel inspanning verricht wordt door
iemand die zijn verlangens wil bevredigen en die wordt bepaald
door vals ego, wordt activiteit in de hoedanigheid hartstocht genoemd.

tekst 25
ANaubNDa& +aYa& ih&SaaMaNaPae+Ya c PaaEåzMa( )
Maaehadar>YaTae k-MaR YatataaMaSaMauCYaTae )) 25 ))

anubandhaˆ kayaˆ hiˆsm
anapekya ca pauruam
mohd rabhyate karma
yat tat tmasam ucyate
anubandham — van toekomstige gebondenheid; kayam — vernietiging; hiˆsm — en anderen pijn doen; anapekya — zonder acht te
slaan op de gevolgen; ca — en; pauruam — niet op een andere manier
goedgekeurd; moht — door illusie; rabhyate — is begonnen; karma
— activiteit; yat — wat; tat — dat; tmasam — in de hoedanigheid onwetendheid; ucyate — wordt genoemd.
En die activiteit die verricht wordt in illusie, zonder acht te slaan
op de voorschriften in de geschriften en zonder dat men zich
erom bekommert dat men in de toekomst gebonden zal raken of
dat anderen pijn wordt aangedaan of ellende overkomt, wordt activiteit in de hoedanigheid onwetendheid genoemd.

Commentaar: Men moet verantwoording afleggen voor zijn daden tegenover de staat of de agenten van de Allerhoogste Heer, die de Yamad™ta’s
worden genoemd. Onverantwoordelijke activiteit is destructief, omdat ze
de regulerende principes van de heilige teksten vernietigt. Ze is meestal
gebaseerd op geweld en is een bron van ellende voor andere levende wezens. Zulke onverantwoordelijke activiteiten worden verricht in het licht
van iemands persoonlijke ervaring. Dit wordt illusie genoemd. Al zulke
illusoire activiteiten komen voort uit de hoedanigheid onwetendheid.

tekst 26
Mau¢-Sa®ae_Nah&vadq Da*TYauTSaahSaMaiNvTa" )
iSaÖyiSaÖyaeiNaRivRk-ar" k-TaaR Saaitvk- oCYaTae )) 26 ))

mukta-sa‰go ’nahaˆ-vd…
dhty-utsha-samanvitaƒ
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siddhy-asiddhyor nirvikraƒ
kart sttvika ucyate
mukta-sa‰gaƒ — bevrijd van elk materieel contact; anaham-vd… —
zonder vals ego; dhti — met vastberadenheid; utsha — en met veel
enthousiasme; samanvitaƒ — gekwalificeerd; siddhi — tijdens succes;
asiddhyoƒ — en falen; nirvikraƒ — zonder verandering; kart — een
handelend persoon; sttvikaƒ — in de hoedanigheid goedheid; ucyate
— wordt genoemd.
Hij die zonder contact met de hoedanigheden van de materiële natuur, zonder vals ego, vol vastberadenheid en enthousiasme zijn
plicht vervult en zowel tijdens succes als falen standvastig blijft,
wordt gezien als een persoon die handelt in de hoedanigheid
goedheid.

Commentaar: Een KŠa-bewust persoon is altijd verheven boven de
hoedanigheden van de materiële natuur. Hij heeft geen verwachtingen
wat betreft de resultaten van het werk dat aan hem is toevertrouwd, omdat hij boven vals ego en trots staat. Toch blijft hij voortdurend enthousiast
totdat zijn werk volbracht is. Hij maakt zich niet druk over de moeite die
het gekost heeft; hij blijft altijd enthousiast. Hij geeft niets om succes of
falen en blijft evenwichtig in zowel geluk als verdriet. Een persoon die op
die manier handelt, bevindt zich in de hoedanigheid goedheid.

tekst 27
raGaq k-MaRf-l/Pa[ePSaulu/RBDaae ih&SaaTMak-ae_Xauic" )
hzRXaaek-aiNvTa" k-TaaR raJaSa" Pairk-IiTaRTa" )) 27 ))

rg… karma-phala-prepsur
lubdho hiˆstmako ’uciƒ
hara-oknvitaƒ kart
rjasaƒ parik…rtitaƒ
rg… — heel erg gehecht; karma-phala — de vruchten van de activiteiten;
prepsuƒ — verlangend; lubdhaƒ — hebzuchtig; hiˆs-tmakaƒ — altijd vijandig; auciƒ — onzuiver; hara-oka-anvitaƒ — onderhevig aan
vreugde en verdriet; kart — zo’n handelend persoon; rjasaƒ — in de
hoedanigheid hartstocht; parik…rtitaƒ — wordt verkondigd.
De handelende persoon die gehecht is aan zijn activiteiten en aan
de vruchten daarvan en die van die vruchten wil genieten, die heb-
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zuchtig, onzuiver en altijd vijandig is en zich laat beïnvloeden
door geluk en verdriet, wordt gezien als iemand in de hoedanigheid hartstocht.

Commentaar: Een persoon is te gehecht aan een bepaald type activiteit
of aan het resultaat daarvan, omdat hij te gehecht is aan materialisme of
aan huis en haard, vrouw en kinderen. Zo iemand verlangt er niet naar
om in het leven tot iets hogers verheven te worden. Zijn bezigheden zijn
er uitsluitend op gericht de wereld er materieel gezien zo aangenaam mogelijk op te maken. Over het algemeen is hij erg hebzuchtig en denkt hij
dat alles wat hij bereikt heeft permanent is en nooit verloren zal gaan. Zo
iemand is afgunstig op anderen en is bereid allerlei kwade dingen te doen
voor zinsbevrediging. Hij is daarom niet rein en het kan hem niet schelen
of zijn inkomsten zuiver of onzuiver zijn. Hij is heel gelukkig wanneer zijn
werk succesvol is en diepbedroefd wanneer dat niet het geval is. Zo is de
persoon die actief is in de hoedanigheid hartstocht.

tekst 28
AYau¢-" Pa[ak*-Ta" STaBDa" Xa#=ae NaEZk*-iTak-ae_l/Sa" )
ivzadq dqgaRSaU}aq c k-TaaR TaaMaSa oCYaTae )) 28 ))

ayuktaƒ prktaƒ stabdhaƒ
a˜ho naiktiko ’lasaƒ
vid… d…rgha-s™tr… ca
kartt tmasa ucyate
ayuktaƒ — zonder te verwijzen naar de bepalingen in de geschriften;
prktaƒ — materialistisch; stabdhaƒ — koppig; a˜haƒ — onbetrouwbaar; naiktikaƒ — bedreven in het beledigen van anderen; alasaƒ —
lui; vid… — neerslachtig; d…rgha-s™tr… — uitstellend; ca — ook; kart
— handelende persoon; tmasaƒ — in de hoedanigheid onwetendheid;
ucyate — wordt genoemd.
De handelende persoon die altijd bezig is met activiteiten die tegen
de bepalingen van de geschriften indruisen, die materialistisch,
eigenzinnig, onbetrouwbaar, lui en voortdurend neerslachtig is,
die bedreven is in het beledigen van andere mensen en dingen
altijd uitstelt, wordt gezien als een persoon die handelt in de hoedanigheid onwetendheid.

Commentaar: Uit de aanwijzingen in de heilige teksten kunnen we opmaken welke activiteiten verricht moeten worden en welke niet. Zij die
niets om zulke aanwijzingen geven, houden zich bezig met activiteiten die
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nagelaten zouden moeten worden en meestal zijn zulke personen materialistisch. Ze zijn actief onder invloed van de hoedanigheden van de materiële natuur en gaan niet te werk volgens de aanwijzingen in de heilige
teksten. Zulke personen zijn niet bijzonder zachtmoedig, maar meestal
listig en bedreven in het beledigen van anderen. Ze zijn zeer lui. Ook
al hebben ze een bepaalde plicht, ze zullen die niet op de juiste manier
vervullen, maar eerder aan de kant zetten om deze later nog wel eens te
doen. Ze zien er daarom altijd chagrijnig en somber uit. Ze stellen alles uit.
Iets wat binnen een uur gedaan kan worden, laten ze jarenlang aanslepen.
Zulke personen bevinden zich in de hoedanigheid onwetendheid.

tekst 29
buÖe>aeRd& Da*TaeêEv Gau<aTaiñivDa& Xa**<au )
Pa[aeCYaMaaNaMaXaeze<a Pa*QaKTveNa DaNaÅYa )) 29 ))

buddher bhedaˆ dhte caiva
guŠatas tri-vidhaˆ Šu
procyamnam aeeŠa
pthaktvena dhanañjaya
buddheƒ — van intelligentie; bhedam — de onderscheidingen; dhteƒ —
van standvastigheid; ca — en; eva — zeker; guŠataƒ — door de hoedanigheden van de materiële natuur; tri-vidham — in drie soorten; Šu —
hoor; procyamnam — zoals door Mij beschreven; aeeŠa — uitvoerig;
pthaktvena — afzonderlijk; dhanañjaya — o overwinnaar van rijkdom.
O overwinnaar van rijkdom, luister nu goed naar Mijn uitvoerige
beschrijving van de verschillende soorten intelligentie en vastberadenheid die er overeenkomstig de drie hoedanigheden van de
materiële natuur bestaan.

Commentaar: Nadat de Heer Zijn uitleg heeft gegeven over kennis, het
object van kennis en de kenner in drie verschillende categorieën overeenkomstig de hoedanigheden van de materiële natuur, zal Hij nu op
dezelfde manier uitleg geven over de intelligentie en de vastberadenheid
van de handelende persoon.

tekst 30
Pa[v*ita& c iNav*ita& c k-aYaaRk-aYaeR >aYaa>aYae )
bNDa& Maae+a& c Yaa veita buiÖ" Saa PaaQaR Saaitvk-I )) 30 ))
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pravttiˆ ca nivttiˆ ca
krykrye bhaybhaye
bandhaˆ mokaˆ ca y vetti
buddhiƒ s prtha sttvik…
pravttim — doen; ca — ook; nivttim — niet doen; ca — en; krya — wat
gedaan zou moeten worden; akrye — en wat niet gedaan zou moeten
worden; bhaya — angst; abhaye — en onbevreesdheid; bandham — gebondenheid; mokam — bevrijding; ca — en; y — welke; vetti — weet;
buddhiƒ — intelligentie; s — dat; prtha — o zoon van Pth; sttvik…
— in de hoedanigheid goedheid.
O zoon van Pth, die intelligentie waardoor men onderscheid
kan maken tussen wat wel en wat niet gedaan moet worden, wat
men wel en wat men niet moet vrezen, wat gebondenheid veroorzaakt en wat bevrijding geeft, is in de hoedanigheid goedheid.

Commentaar: Handelen volgens de aanwijzingen van de heilige teksten
wordt pravtti genoemd of het verrichten van die activiteiten die verricht
zouden moeten worden. En activiteiten die daar niet mee in overeenstemming zijn, moeten worden nagelaten. Wie de aanwijzingen van de heilige
teksten niet kent, raakt verstrikt in de acties en reacties van activiteiten.
Inzicht dat onderscheid maakt met behulp van de intelligentie, is in de
hoedanigheid goedheid.

tekst 31
YaYaa DaMaRMaDaMa| c k-aYa| cak-aYaRMaev c )
AYaQaavTPa[JaaNaaiTa buiÖ" Saa PaaQaR raJaSaq )) 31 ))

yay dharmam adharmaˆ ca
kryaˆ ckryam eva ca
ayathvat prajnti
buddhiƒ s prtha rjas…
yay — waarmee; dharmam — de beginselen van religie; adharmam —
ongodsdienstigheid; ca — en; kryam — wat gedaan zou moeten worden;
ca — en; akryam — wat niet gedaan zou moeten worden; eva — zeker;
ca — ook; ayath-vat — onvolmaakt; prajnti — weet; buddhiƒ — intelligentie; s — die; prtha — o zoon van Pth; rjas… — in de hoedanigheid hartstocht.
O zoon van Pth, die intelligentie waardoor men geen onderscheid
weet te maken tussen godsdienst en ongodsdienstigheid en even-

18.33

De volmaaktheid van  onthechting

/ 823

min tussen activiteiten die wel en niet verricht moeten worden, is
in de hoedanigheid hartstocht.

tekst 32
ADaMa| DaMaRiMaiTa Yaa MaNYaTae TaMaSaav*Taa )
SavaRQaaRiNvParqTaa&ê buiÖ" Saa PaaQaR TaaMaSaq )) 32 ))

adharmaˆ dharmam iti y
manyate tamasvt
sarvrthn vipar…tˆ ca
buddhiƒ s prtha tmas…
adharmam — ongodsdienstigheid; dharmam — godsdienst; iti — zo;
y — welke; manyate — denkt; tamas — door illusie; vt — bedekt;
sarva-arthn — alle dingen; vipar…tn — in de verkeerde richting; ca
— ook; buddhiƒ — intelligentie; s — die; prtha — o zoon van Pth;
tmas… — in de hoedanigheid onwetendheid.
Die intelligentie die in de ban is van illusie en duisternis en die
daardoor ongodsdienstigheid als godsdienst beschouwt en godsdienst als ongodsdienstigheid en die altijd in de verkeerde richting
werkt, o Prtha, is in de hoedanigheid onwetendheid.

Commentaar: Intelligentie in de hoedanigheid onwetendheid werkt altijd
in de tegengestelde richting van die waarin ze zou moeten werken. Ze
aanvaardt godsdiensten die in werkelijkheid geen godsdiensten zijn en
verwerpt ware religie. Mensen in de hoedanigheid onwetendheid zien een
grote ziel als een gewoon mens en aanvaarden een gewoon mens als een
grote ziel. Ze denken dat de waarheid onwaarheid is en aanvaarden
onwaarheid als de waarheid. Bij alle activiteiten nemen ze uitsluitend
het verkeerde pad; daarom is hun intelligentie in de hoedanigheid onwetendheid.

tekst 33
Da*TYaa YaYaa DaarYaTae MaNa"Pa[a<aeiNd]Yai§-Yaa" )
YaaeGaeNaaVYai>acair<Yaa Da*iTa" Saa PaaQaR Saaitvk-I )) 33 ))

dhty yay dhrayate
manaƒ-prŠendriya-kriyƒ
yogenvyabhicriŠy
dhtiƒ s prtha sttvik…
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dhty — vastberadenheid; yay — waarmee; dhrayate — men onderhoudt; manaƒ — van de geest; prŠa — de levenskracht; indriya — en
de zintuigen; kriyƒ — de activiteiten; yogena — door de beoefening van
yoga; avyabhicriŠy — zonder enige onderbreking; dhtiƒ — vastberadenheid; s — die; prtha — o zoon van Pth; sttvik… — in de hoedanigheid goedheid.
O zoon van Pth, die onwrikbare vastberadenheid, die in stand
wordt gehouden door voortdurende beoefening van yoga en die
daardoor de activiteiten van de geest, de levenskracht en de zintuigen beheerst, is vastberadenheid in de hoedanigheid goedheid.

Commentaar: Yoga is een middel om de Allerhoogste Ziel te begrijpen.
Hij die vastberaden verankerd is in de Allerhoogste Ziel, die zijn geest, levenskracht en zintuiglijke activiteiten op de Allerhoogste richt, is volledig
vervuld van KŠa-bewustzijn. Die vastberadenheid is in de hoedanigheid
goedheid. Het woord ‘avyabhicriŠy’ is heel belangrijk, want het geeft
aan dat personen die bezig zijn met KŠa-bewustzijn, nooit door andere
activiteiten worden afgeleid.

tekst 34
YaYaa Tau DaMaRk-aMaaQaaRNDa*TYaa DaarYaTae_JauRNa )
Pa[Sa®eNa f-l/ak-ax(+aq Da*iTa" Saa PaaQaR raJaSaq )) 34 ))

yay tu dharma-kmrthn
dhty dhrayate ’rjuna
prasa‰gena phalk‰k…
dhtiƒ s prtha rjas…
yay — waarmee; tu — maar; dharma — religiositeit; kma — zinsbevrediging; arthn — en economische vooruitgang; dhty — door vastberadenheid; dhrayate — men onderhoudt; arjuna — o Arjuna; prasa‰gena
— vanwege gehechtheid; phala-k‰k… — verlangend naar de resultaten; dhtiƒ — vastberadenheid; s — die; prtha — o zoon van Pth;
rjas… — in de hoedanigheid hartstocht.
Maar die vastberadenheid waarmee men vasthoudt aan de resultaten van religie, economische ontwikkeling en zinsbevrediging, is
vastberadenheid in de hoedanigheid hartstocht, o Arjuna.

Commentaar: Wie altijd naar de resultaten van religieuze of economische activiteiten verlangt, voor wie zinsbevrediging het enige verlangen
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is en van wie de geest, levenskracht en zintuigen zich altijd daarvoor
inspannen, bevindt zich in de hoedanigheid hartstocht.

tekst 35
YaYaa SvPan& >aYa& Xaaek&- ivzad& MadMaev c )
Na ivMauÄiTa duMaeRDaa Da*iTa" Saa PaaQaR TaaMaSaq )) 35 ))

yay svapnaˆ bhayaˆ okaˆ
vidaˆ madam eva ca
na vimuñcati durmedh
dhtiƒ s prtha tmas…
yay — waarmee; svapnam — dromen; bhayam — angst; okam — geklaag; vidam — neerslachtigheid; madam — illusie; eva — zeker; ca —
en; na — nooit; vimuñcati — men geeft op; durmedh — onintelligente;
dhtiƒ — vastberadenheid; s — die; prtha — o zoon van Pth; tmas…
— in de hoedanigheid onwetendheid.
En die vastberadenheid die niet verder gaat dan gedroom, angst,
geklaag, neerslachtigheid en illusie, zulke onintelligente vastberadenheid, o zoon van Pth, is in de hoedanigheid duisternis.

Commentaar: Hieruit moet niet worden afgeleid dat iemand in de hoedanigheid goedheid nooit droomt. ‘Dromen’ duidt hier op te veel slaap.
Dromen is iets dat altijd aanwezig is; zowel in de hoedanigheid goedheid
als in de hoedanigheden hartstocht en onwetendheid is dromen een natuurlijk verschijnsel. Maar zij die niet kunnen afzien van langslapen en
die niet kunnen vermijden zich de trotse genieter van materiële objecten
te voelen, die er altijd van dromen de baas te spelen over de materiële
wereld en van wie de levenskracht, geest en zintuigen zich daarvoor inspannen, worden beschouwd als personen met een vastberadenheid in
de hoedanigheid onwetendheid.

tekst 36
Sau%& iTvdaNaq& i}aivDa& Xa*<au Mae >arTazR>a )
A>YaaSaad]MaTae Ya}a du"%aNTa& c iNaGaC^iTa )) 36 ))

sukhaˆ tv idn…ˆ tri-vidhaˆ
Šu me bharatarabha
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abhysd ramate yatra
duƒkhntaˆ ca nigacchati
sukham — geluk; tu — maar; idn…m — nu; tri-vidham — in drie soorten; Šu — hoor; me — van Mij; bharata-abha — o beste onder de
Bhrata’s; abhyst — door beoefening; ramate — men geniet; yatra —
waar; duƒkha — van ellende; antam — het einde; ca — ook; nigacchati
— krijgt.
O beste onder de Bhrata’s, hoor nu van Mij over de drie soorten geluk waardoor de geconditioneerde ziel geniet en waardoor
soms al haar ellende beëindigd wordt.

Commentaar: Een geconditioneerde ziel probeert keer op keer materieel geluk te genieten. Op die manier kauwt ze dat wat al gekauwd is.
Maar soms raakt ze tijdens zulk geluk bevrijd van materiële verstrikking
door met een grote ziel om te gaan. Met andere woorden, een geconditioneerde ziel houdt zich altijd bezig met een bepaalde vorm van zinsbevrediging, maar wanneer ze door omgang met goede personen inziet
dat wat ze aan het doen is eigenlijk een voortdurende herhaling is van
hetzelfde en ze bewust wordt gemaakt van haar ware KŠa-bewustzijn,
raakt ze soms bevrijd van zulk zogenaamd geluk dat zich voortdurend
herhaalt.

tekst 37
YatadGa]e ivziMav Pair<aaMae_Ma*TaaePaMaMa( )
TaTSau%& Saaitvk&- Pa[ae¢-MaaTMabuiÖPa[SaadJaMa( )) 37 ))

yat tad agre viam iva
pariŠme ’mtopamam
tat sukhaˆ sttvikaˆ proktam
tma-buddhi-prasda-jam
yat — wat; tat — dat; agre — in het begin; viam iva — als vergif; pariŠme
— uiteindelijk; amta — nectar; upamam — vergeleken met; tat — dat;
sukham — geluk; sttvikam — in de hoedanigheid goedheid; proktam —
wordt gezegd; tma — in het zelf; buddhi — van intelligentie; prasda-jam
— voortkomend uit de voldoening.
Dat wat in het begin vergif lijkt, maar uiteindelijk net als nectar
is en waardoor men zich bewust wordt van zelfrealisatie, wordt
geluk in de hoedanigheid goedheid genoemd.
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Commentaar: In het streven naar zelfrealisatie moet men veel regels en
bepalingen naleven om de geest en de zintuigen te beheersen en om de
geest op het zelf te concentreren. Al deze procedures zijn heel moeilijk,
bitter als vergif, maar als men erin slaagt zich aan de regels te houden en
het transcendentale niveau te bereiken, dan begint men de ware nectar te
proeven en van het leven te genieten.

tekst 38
ivzYaeiNd]YaSa&YaaeGaaÛtadGa]e_Ma*TaaePaMaMa( )
Pair<aaMae ivziMav TaTSau%& raJaSa& SMa*TaMa( )) 38 ))

viayendriya-saˆyogd
yat tad agre ’mtopamam
pariŠme viam iva
tat sukhaˆ rjasaˆ smtam
viaya — van de zinsobjecten; indriya — en de zintuigen; saˆyogt —
uit de combinatie; yat — wat; tat — dat; agre — in het begin; amtaupamam — als nectar; pariŠme — uiteindelijk; viam iva — als vergif;
tat — dat; sukham — geluk; rjasam — in de hoedanigheid hartstocht;
smtam — wordt beschouwd.
Het geluk dat voortkomt uit het contact tussen de zintuigen en de
zinsobjecten en dat in het begin net nectar lijkt, maar uiteindelijk
vergif is, wordt geluk in de hoedanigheid hartstocht genoemd.

Commentaar: Een jonge man en een jonge vrouw ontmoeten elkaar en
de zintuigen brengen de jonge man ertoe naar haar te kijken, haar aan te
raken en seksueel contact met haar te hebben. In het begin zal dit heel
prettig zijn voor de zintuigen, maar uiteindelijk of na enige tijd is het net
als vergif. Ze gaan uit elkaar of ze scheiden, er is verdriet, droefenis enz.
Zulk geluk is altijd in de hoedanigheid hartstocht. Het geluk dat het gevolg
is van de combinatie van de zintuigen en de zinsobjecten is altijd de oorzaak van ellende en moet op alle mogelijke manieren worden vermeden.

tekst 39
YadGa]e caNaubNDae c Sau%& MaaehNaMaaTMaNa" )
iNad]al/SYaPa[MaadaeTQa& TataaMaSaMaudaôTaMa( )) 39 ))

yad agre cnubandhe ca
sukhaˆ mohanam tmanaƒ
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nidrlasya-pramdotthaˆ
tat tmasam udhtam
yat — dat wat; agre — in het begin; ca — ook; anubandhe — uiteindelijk; ca — ook; sukham — geluk; mohanam — illusoir; tmanaƒ — van
het zelf; nidr — slaap; lasya — luiheid; pramda — en illusie; uttham
— voortkomend uit; tat — dat; tmasam — in de hoedanigheid onwetendheid; udhtam — wordt genoemd.
En het geluk dat blind is voor zelfrealisatie, dat van begin tot eind
denkbeeldig is en dat voortkomt uit slaap, luiheid en illusie, wordt
geluk in de hoedanigheid onwetendheid genoemd.

Commentaar: Wie zijn geluk uit luiheid en slaap haalt, bevindt zich beslist
in de hoedanigheid duisternis of onwetendheid, en wie er geen idee van
heeft hoe hij wel en niet moet handelen, bevindt zich ook in de hoedanigheid onwetendheid. Voor een persoon in de hoedanigheid onwetendheid
is alles illusie. Zowel in het begin als aan het eind is er voor hem geen
sprake van geluk. Voor iemand in de hoedanigheid hartstocht mag er in
het begin misschien een soort kortstondig geluk zijn en aan het eind ellende, maar voor iemand in de hoedanigheid onwetendheid is er alleen maar
ellende, zowel in het begin als aan het eind.

tekst 40
Na TadiSTa Pa*iQaVYaa& va idiv devezu va PauNa" )
Satv& Pa[k*-iTaJaEMauR¢&- Yadei>a" SYaaiT}ai>aGauR<aE" )) 40 ))

na tad asti pthivyˆ v
divi deveu v punaƒ
sattvaˆ prakti-jair muktaˆ
yad ebhiƒ syt tribhir guŠaiƒ
na — niet; tat — dat; asti — er is; pthivym — op de aarde; v — of; divi
— in het hogere planetenstelsel; deveu — onder de halfgoden; v — of;
punaƒ — opnieuw; sattvam — bestaan; prakti-jaiƒ — geboren uit de
materiële natuur; muktam — bevrijd; yat — dat; ebhiƒ — van de invloed
van deze; syt — is; tribhiƒ — drie; guŠaiƒ — hoedanigheden van de
materiële natuur.
Er bestaat geen levend wezen, noch hier, noch onder de halfgoden
in de hogere planetenstelsels, dat vrij is van deze drie hoedanigheden, die voortkomen uit de materiële natuur.
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Commentaar: De Heer geeft hier een samenvatting van de totale invloed van de drie hoedanigheden van de materiële natuur over het hele
universum.

tekst 41
b]aø<a+ai}aYaivXaa& XaUUd]a<aa& c ParNTaPa )
k-MaaRi<a Pa[iv>a¢-aiNa Sv>aavPa[>avEGauR<aE" )) 41 ))

brhmaŠa-katriya-viˆ
™drŠˆ ca parantapa
karmŠi pravibhaktni
svabhva-prabhavair guŠaiƒ
brhmaŠa — van de brhmaŠa’s; katriya — de katriya’s; vim — en
de vaiya’s; ™drŠm — van de ™dra’s; ca — en; parantapa — o overwinnaar van de vijand; karmŠi — de activiteiten; pravibhaktni — worden verdeeld; svabhva — hun eigen aard; prabhavaiƒ — voortkomend
uit; guŠaiƒ — door de hoedanigheden van de materiële natuur.
O bestraffer van de vijand, de brhmaŠa’s, de katriya’s, de vaiya’s en de ™dra’s worden onderscheiden door de kwaliteiten
die voortkomen uit hun eigen aard overeenkomstig de materiële
hoedanigheden.

tekst 42
XaMaae dMaSTaPa" XaaEc& +aaiNTaraJaRvMaev c )
jaNa& ivjaNaMaaiSTaKYa& b]øk-MaR Sv>aavJaMa( )) 42 ))

amo damas tapaƒ aucaˆ
kntir rjavam eva ca
jñnaˆ vijñnam stikyaˆ
brahma-karma svabhva-jam
amaƒ — vreedzaamheid; damaƒ — zelfbeheersing; tapaƒ — ascese; aucam — reinheid; kntiƒ — verdraagzaamheid; rjavam — eerlijkheid; eva
— zeker; ca — en; jñnam — kennis; vijñnam — wijsheid; stikyam —
godsdienstigheid; brahma — van een brhmaŠa; karma — activiteit;
svabhva-jam — voortkomend uit zijn eigen aard.
Vreedzaamheid, zelfbeheersing, ascese, reinheid, verdraagzaamheid, eerlijkheid, kennis, wijsheid en godsdienstigheid — dit zijn
de natuurlijke eigenschappen waarmee de brhmaŠa’s werken.
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tekst 43
XaaEYa| TaeJaae Da*iTadaR+Ya& YauÖe caPYaPal/aYaNaMa( )
daNaMaqìr>aavê +aa}a& k-MaR Sv>aavJaMa( )) 43 ))

auryaˆ tejo dhtir dkyaˆ
yuddhe cpy apalyanam
dnam …vara-bhva ca
ktraˆ karma svabhva-jam
auryam — heldhaftigheid; tejaƒ — kracht; dhtiƒ — vastberadenheid;
dkyam — bekwaamheid; yuddhe — in de strijd; ca — en; api — ook;
apalyanam — niet vluchtend; dnam — vrijgevigheid; …vara — van
leiderschap; bhvaƒ — de aard; ca — en; ktram — van een katriya;
karma — plicht; svabhva-jam — voortkomend uit zijn eigen aard.
Heldhaftigheid, kracht, vastberadenheid, bekwaamheid, strijdvaardigheid, vrijgevigheid en leiderschap zijn de natuurlijke eigenschappen van activiteiten voor katriya’s.

tekst 44
k*-izGaaer+Yavai<aJYa& vEXYak-MaR Sv>aavJaMa( )
PaircYaaRTMak&- k-MaR XaUUd]SYaaiPa Sv>aavJaMa( )) 44 ))

ki-go-rakya-vŠijyaˆ
vaiya-karma svabhva-jam
paricarytmakaˆ karma
™drasypi svabhva-jam
ki — ploegen; go — van koeien; rakya — bescherming; vŠijyam —
handel; vaiya — van een vaiya; karma — activiteit; svabhva-jam —
voortkomend uit zijn eigen aard; paricary — dienst; tmakam — bestaande uit; karma — plicht; ™drasya — van de ™dra; api — ook;
svabhva-jam — voortkomend uit zijn eigen aard.
Het bedrijven van landbouw, het beschermen van koeien en handeldrijven zijn de natuurlijke activiteiten van de vaiya’s. En voor
de ™dra’s zijn dat arbeid en dienstbaarheid aan de anderen.

tekst 45
Sve Sve k-MaR<Yai>arTa" Sa&iSaiÖ& l/>aTae Nar" )
Svk-MaRiNarTa" iSaiÖ& YaQaa ivNdiTa TaC^*<au )) 45 ))
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sve sve karmaŠy abhirataƒ
saˆsiddhiˆ labhate naraƒ
sva-karma-nirataƒ siddhiˆ
yath vindati tac chŠu
sve sve — ieder zijn eigen; karmaŠi — activiteit; abhirataƒ — volgend;
saˆsiddhim — volmaaktheid; labhate — bereikt; naraƒ — een mens; svakarma — met zijn eigen activiteiten; nirataƒ — bezig; siddhim — volmaaktheid; yath — zoals; vindati — bereikt; tat — dat; Šu — hoor.
Iedereen kan volmaakt worden door te handelen volgens de eigenschappen die bij zijn activiteiten horen. Hoor nu alsjeblieft van Mij
hoe dit kan worden gedaan.

tekst 46
YaTa" Pa[v*ita>aURTaaNaa& YaeNa SavRiMad& TaTaMa( )
Svk-MaR<aa TaMa>YaCYaR iSaiÖ& ivNdiTa MaaNav" )) 46 ))

yataƒ pravttir bh™tnˆ
yena sarvam idaˆ tatam
sva-karmaŠ tam abhyarcya
siddhiˆ vindati mnavaƒ
yataƒ — van wie; pravttiƒ — het ontstaan; bh™tnm — van alle levende wezens; yena — door wie; sarvam — alles; idam — dit; tatam — is
doordrongen; sva-karmaŠ — door zijn eigen plichten; tam — Hem;
abhyarcya — door te vereren; siddhim — volmaaktheid; vindati — bereikt; mnavaƒ — een mens.
Wanneer men de alomtegenwoordige Heer, de oorsprong van alle
wezens, aanbidt, kan men door het verrichten van zijn eigen voorgeschreven activiteiten volmaakt worden.

Commentaar: In het vijftiende hoofdstuk werd gezegd dat alle levende
wezens afzonderlijke integrerende deeltjes van de Allerhoogste Heer zijn.
De Allerhoogste Heer is dus de oorsprong van alle levende wezens. Dit
wordt bevestigd in het Vednta-s™tra — janmdy asya yataƒ. De Allerhoogste Heer is dus ook de oorsprong van het leven van ieder levend
wezen. En zoals in het zevende hoofdstuk van de Bhagavad-g…t gezegd
werd, is de Allerhoogste Heer alomtegenwoordig door Zijn twee energieën, namelijk de externe en de interne energie. Men moet Hem daarom
met Zijn energieën vereren.
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Over het algemeen vereren de vaiŠava-toegewijden de Heer samen
met Zijn interne energie. Zijn externe energie is een verwrongen weerspiegeling van de interne energie. De externe energie is een achtergrond, maar
de Allerhoogste Heer is door de expansie van Zijn volkomen deelaspect
als Paramtm overal aanwezig. Hij is de Superziel van alle halfgoden, alle
menselijke wezens en van alle dieren waar dan ook. Men moet daarom
begrijpen dat men als integrerend deeltje van de Allerhoogste Heer de
plicht heeft om de Allerhoogste dienstbaar te zijn. Iedereen moet volledig
KŠa-bewust devotionele dienst verrichten voor de Heer; dat is wat in dit
vers wordt aangeraden.
Iedereen zou moeten denken dat hij een bepaald soort bezigheid
heeft gekregen van H…kea, de meester van de zintuigen. De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, ®r… KŠa, moet vervolgens worden vereerd met
de resultaten van de activiteiten die men verricht. Wie voortdurend zo
denkt en daarbij volkomen KŠa-bewust is, kan zich door de genade van
de Heer volledig van alles bewust worden. Dat is de perfectie van het leven. De Heer zegt in de Bhagavad-g…t (12.7): tem ahaˆ samuddhart.
De Allerhoogste Heer neemt Zelf de verantwoordelijkheid voor de verlossing van zo’n toegewijde op Zich. Dat is de hoogste perfectie van het
leven. Wie de Allerhoogste Heer dient, zal de hoogste perfectie bereiken,
welke voorgeschreven activiteit hij ook verricht.

tekst 47
é[eYaaNSvDaMaaeR ivGau<a" ParDaMaaRTSvNauiïTaaTa( )
Sv>aaviNaYaTa& k-MaR ku-vRàaPanaeiTa ik-iLbzMa( )) 47 ))

reyn sva-dharmo viguŠaƒ
para-dharmt sv-anu˜hitt
svabhva-niyataˆ karma
kurvan npnoti kilbiam
reyn — beter; sva-dharmaƒ — zijn eigen bezigheid; viguŠaƒ — gebrekkig verricht; para-dharmt — dan de bezigheid van anderen; su-anu˜hitt
— volmaakt gedaan; svabhva-niyatam — voorgeschreven overeenkomstig zijn eigen aard; karma — activiteit; kurvan — verrichtend; na — nooit;
pnoti — verkrijgt; kilbiam — karmische reacties op zonden.
Het is beter om je eigen plicht te doen, ook al vervul je die onvolmaakt, dan om de plicht van iemand anders op je te nemen
en die volmaakt te vervullen. Plichten die zijn voorgeschreven op
grond van iemands aard, leiden nooit tot karmische reacties op
zonden.
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Commentaar: De Bhagavad-g…t beschrijft de specifieke voorgeschreven plichten voor de mens. In voorgaande verzen werd al uitgelegd dat
de plichten van een brhmaŠa, katriya, vaiya en ™dra worden voorgeschreven op grond van hun verschillende hoedanigheden van de materiële
natuur. Men moet de plichten van een ander niet imiteren. Wie van nature
aangetrokken is tot het werk van ™dra’s, moet zich niet kunstmatig als
een brhmaŠa voordoen, ook al is hij geboren in een familie van brhmaŠa’s. Op die manier moet iedereen overeenkomstig zijn eigen natuur
handelen; geen enkele activiteit is weerzinwekkend, zolang deze maar in
dienst van de Allerhoogste Heer wordt gedaan.
De voorgeschreven plicht van de brhmaŠa is in de hoedanigheid
goedheid, maar wie niet van nature in de hoedanigheid goedheid is, moet
niet de voorgeschreven activiteiten van een brhmaŠa imiteren. Een
katriya of bestuurder heeft zoveel weerzinwekkende dingen te doen:
hij moet geweld uitoefenen om zijn vijanden te doden en soms moet hij
om diplomatieke redenen liegen. Zulk geweld en zulke leugenachtigheid
horen bij het politieke leven, maar een katriya wordt niet geacht zijn
voorgeschreven plicht op te geven om vervolgens te proberen de plichten
van een brhmaŠa te vervullen.
Men moet op zo’n manier handelen dat de Allerhoogste Heer erdoor
tevreden wordt gesteld. Arjuna was bijvoorbeeld een katriya, maar hij
aarzelde om de strijd met de tegenpartij aan te binden. Wie echter strijdt
voor KŠa, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, hoeft niet bang te zijn
voor degradatie. In de handel geldt hetzelfde: soms moet een handelaar
een boel leugens vertellen om winst te maken. Doet hij dat niet, dan is er
geen winst. Soms zegt een handelaar: ‘O beste klant, omdat u het bent,
zal ik op u geen winst maken’, maar men moet dan bedenken dat de handelaar zonder winst niet kan bestaan. Wanneer een handelaar zegt dat hij
geen winst maakt, dan moet men inzien dat dat een leugen is. Maar een
handelaar moet niet denken dat hij zijn beroep moet opgeven en de taken
van een brhmaŠa op zich moet nemen, omdat hij gedwongen is leugens
te vertellen. Dat wordt niet aanbevolen.
Als iemand met zijn activiteiten de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods
dient, maakt het niet uit of hij een katriya, een vaiya of een ™dra is.
Zelfs de brhmaŠa’s, die verschillende soorten offers uitvoeren, moeten
soms dieren doden, omdat die tijdens zulke ceremonies soms worden
geofferd. Op dezelfde manier begaat een katriya geen zonde als hij tijdens zijn voorgeschreven plicht een vijand doodt. Deze zaken werden in
het derde hoofdstuk allemaal duidelijk en uitgebreid uitgelegd; iedereen
moet actief zijn voor Yajña, ViŠu, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods.
Alles wat men voor persoonlijke zinsbevrediging doet, wordt een oorzaak
van gebondenheid.
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De conclusie is dat iedereen moet handelen overeenkomstig de bepaalde hoedanigheid van de materiële natuur die hij verworven heeft, en
dat hij vastbesloten moet zijn alleen de allerhoogste zaak van de Allerhoogste Heer te dienen.

tekst 48
SahJa& k-MaR k-aENTaeYa SadaezMaiPa Na TYaJaeTa( )
SavaRrM>aa ih daeze<a DaUMaeNaaiGanirvav*Taa" )) 48 ))

saha-jaˆ karma kaunteya
sa-doam api na tyajet
sarvrambh hi doeŠa
dh™mengnir ivvtƒ
saha-jam — tegelijkertijd geboren; karma — activiteit; kaunteya — o zoon
van Kunt…; sa-doam — met gebreken; api — hoewel; na — nooit; tyajet
— men moet opgeven; sarva-rambhƒ — alle ondernemingen; hi — zeker; doeŠa — met gebreken; dh™mena — met rook; agniƒ — vuur; iva
— zoals; vtƒ — bedekt.
Iedere inspanning gaat gepaard met fouten, zoals vuur gepaard
gaat met rook. Men moet daarom zijn aangeboren activiteit niet
opgeven, o zoon van Kunt…, zelfs al is zulke activiteit vol onvolkomenheden.

Commentaar: In het geconditioneerde leven zijn alle activiteiten besmet
door de hoedanigheden van de materiële natuur. Zelfs als iemand een
brhmaŠa is, moet hij offers verrichten waarbij het doden van dieren
noodzakelijk is. Op dezelfde manier moet een katriya, hoe vroom hij ook
is, vechten met zijn vijand; hij kan zich daar niet aan onttrekken. En om
handel te kunnen blijven drijven zal een handelaar, hoe vroom hij ook is,
soms zijn winst moeten verbergen of op de zwarte markt moeten handelen. Deze dingen zijn noodzakelijk en onvermijdelijk. Zelfs al is men een
™dra die een slechte meester dient, dan moet men toch zijn opdrachten
uitvoeren, zelfs al gaat het om iets wat ongedaan zou moeten blijven. Ondanks deze onvolkomenheden moet iemand zijn voorgeschreven plichten
blijven vervullen, want ze komen voort uit zijn eigen natuur.
In dit vers wordt een mooi voorbeeld gegeven. Hoewel vuur zuiver
is, is er toch rook. Maar de rook maakt het vuur niet onzuiver. Hoewel
er rook aanwezig is in het vuur, wordt vuur toch gezien als het zuiverste
van alle elementen. Wie er de voorkeur aan geeft de activiteiten van een
katriya op te geven en de taken van een brhmaŠa op zich te nemen,
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kan er niet van verzekerd zijn dat daar geen onplezierige plichten bij
komen kijken. Men moet daarom tot de conclusie komen dat niemand in
de materiële wereld volkomen vrij kan zijn van de onzuiverheden van de
materiële natuur.
Het voorbeeld van het vuur en de rook is in dit verband heel toepasselijk. Wanneer iemand in de winter een steen uit het vuur haalt, zal de
rook verstorend zijn voor de ogen en andere delen van het lichaam, maar
ondanks die verstorende omstandigheden moet hij toch gebruik maken
van het vuur. Op dezelfde manier moet men zijn natuurlijke bezigheid
niet opgeven enkel omdat er enkele verstorende factoren zijn. Integendeel, men moet vastberaden zijn de Allerhoogste Heer te dienen door
middel van zijn voorgeschreven plicht in KŠa-bewustzijn. Dat is het
punt van perfectie. Wanneer een bepaald type bezigheid wordt verricht
om de Allerhoogste Heer tevreden te stellen, worden alle onvolkomenheden tijdens die bepaalde bezigheid gezuiverd. Wanneer de resultaten van
activiteiten gezuiverd worden doordat ze verbonden zijn met devotionele
dienst, raakt men volmaakt in het innerlijk zien van het zelf en dat is zelfrealisatie.

tekst 49
ASa¢-buiÖ" SavR}a iJaTaaTMaa ivGaTaSPa*h" )
NaEZk-MYaRiSaiÖ& ParMaa& Sa&NYaaSaeNaaiDaGaC^iTa )) 49 ))

asakta-buddhiƒ sarvatra
jittm vigata-sphaƒ
naikarmya-siddhiˆ paramˆ
sannysendhigacchati
asakta-buddhiƒ — een intelligentie hebbend die niet gehecht is; sarvatra
— overal; jita-tm — beheersing over de geest hebbend; vigata-sphaƒ
— zonder materiële verlangens; naikarmya-siddhim — de volmaaktheid
van vrijheid van reacties; paramm — allerhoogste; sannysena — door
de onthechte levensorde; adhigacchati — men bereikt.
Wie beheerst en vrij van gehechtheid is en wie alle materiële genietingen veronachtzaamt, kan door onthechting het hoogste en
volmaakte stadium van vrijheid van reacties bereiken.

Commentaar: Ware onthechting houdt in dat men zichzelf altijd als een
integrerend deeltje van de Allerhoogste Heer ziet en zich daarom realiseert
dat men niet het recht heeft om van de resultaten van zijn activiteiten te
genieten. Omdat de ziel een integrerend deeltje van de Allerhoogste Heer
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is, moeten de resultaten van haar activiteiten door de Allerhoogste Heer
genoten worden. Dat is KŠa-bewustzijn. Wie KŠa-bewust handelt, is
feitelijk een sannys…, een persoon in de onthechte levensorde. Met zo’n
mentaliteit blijft men tevreden, omdat men werkelijk actief is voor de Allerhoogste. Op die manier is men niet gehecht aan materiële dingen; men
raakt eraan gewend geen plezier te beleven aan iets anders dan het transcendentale geluk dat verkregen wordt door het dienen van de Heer.
Een sannys… wordt geacht vrij te zijn van de karmische reacties op
zijn vroegere activiteiten, maar een KŠa-bewust persoon krijgt deze volmaaktheid vanzelf, zelfs zonder dat hij de zogenaamde onthechte levensorde aanvaardt. Deze geestestoestand wordt yogr™ha genoemd of het
volmaakte niveau van yoga. Dit wordt bevestigd in het derde hoofdstuk:
yas tv tma-ratir eva syt — wie innerlijke tevredenheid ervaart, hoeft
niet bang te zijn voor enige vorm van karmische reactie op zijn activiteit.

tekst 50
iSaiÖ& Pa[aáae YaQaa b]ø TaQaaPanaeiTa iNabaeDa Mae )
SaMaaSaeNaEv k-aENTaeYa iNaïa jaNaSYa Yaa Para )) 50 ))

siddhiˆ prpto yath brahma
tathpnoti nibodha me
samsenaiva kaunteya
ni˜h jñnasya y par
siddhim — volmaaktheid; prptaƒ — bereikend; yath — zoals; brahma
— het Allerhoogste; tath — zo; pnoti — men bereikt; nibodha — probeer te begrijpen; me — van Mij; samsena — in het kort; eva — zeker;
kaunteya — o zoon van Kunt…; ni˜h — het niveau; jñnasya — van
kennis; y — welke; par — transcendentale.
O zoon van Kunt…, hoor van Mij hoe degene die deze volmaaktheid bereikt heeft, tot het allerhoogste niveau, Brahman, het niveau
van de meest verheven kennis, kan komen, door te handelen op
de manier die Ik nu zal samenvatten.

Commentaar: De Heer beschrijft voor Arjuna hoe hij het hoogste niveau
van volmaaktheid kan bereiken door eenvoudig zijn voorgeschreven plicht
te doen en die voor de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods te vervullen.
Men bereikt het allerhoogste niveau van Brahman, eenvoudig door zich
van het resultaat van zijn activiteiten te onthechten om de Allerhoogste
Heer tevreden te stellen. Dat is het proces van zelfrealisatie. Werkelijke
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vervolmaking van kennis betekent het bereiken van zuiver KŠa-bewustzijn; dit wordt in de volgende verzen beschreven.

tekst 51 – 53
buÖya ivXauuÖYaa Yau¢-ae Da*TYaaTMaaNa& iNaYaMYa c )
XaBdadqiNvzYaa&STYaKTva raGaÜezaE VYaudSYa c )) 51 ))
iviv¢-Saevq l/gvaXaq YaTava¡-aYaMaaNaSa" )
DYaaNaYaaeGaParae iNaTYa& vEraGYa& SaMauPaaié[Ta" )) 52 ))
Ahªar& bl&/ dPa| k-aMa& §-aeDa& PairGa]hMa( )
ivMauCYa iNaMaRMa" XaaNTaae b]ø>aUYaaYa k-LPaTae )) 53 ))

buddhy viuddhay yukto
dhtytmnaˆ niyamya ca
abdd…n viayˆs tyaktv
rga-dveau vyudasya ca
vivikta-sev… laghv-…
yata-vk-kya-mnasaƒ
dhyna-yoga-paro nityaˆ
vairgyaˆ samupritaƒ
aha‰kraˆ balaˆ darpaˆ
kmaˆ krodhaˆ parigraham
vimucya nirmamaƒ nto
brahma-bh™yya kalpate
buddhy — met de intelligentie; viuddhay — volledig gezuiverd; yuktaƒ
— bezig; dhty — door vastberadenheid; tmnam — het zelf; niyamya
— regulerend; ca — ook; abda-d…n — zoals geluid; viayn — de zinsobjecten; tyaktv — opgegeven hebbend; rga — gehechtheid; dveau
— en afkeer; vyudasya — opgevend; ca — ook; vivikta-sev… — op een
afgezonderde plaats levend; laghu-… — een kleine hoeveelheid etend;
yata — beteugeld hebbend; vk — spraak; kya — lichaam; mnasaƒ
— en geest; dhyna-yoga-paraƒ — verzonken in een toestand van diepe
meditatie; nityam — vierentwintig uur per dag; vairgyam — onthechting; samupritaƒ — toevlucht genomen hebbend tot; aha‰kram —
vals ego; balam — krachtsvertoon; darpam — valse trots; kmam — lust;
krodham — woede; parigraham — en het vergaren van materiële dingen;
vimucya — bevrijd zijn van; nirmamaƒ — zonder besef van eigendom;
ntaƒ — vreedzaam; brahma-bh™yya — voor zelfrealisatie; kalpate
— is gekwalificeerd.
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Hij die door zijn intelligentie gezuiverd is en zijn geest met vastberadenheid beheerst; die zich onthecht van zinsobjecten en bevrijd
is van aantrekking en afkeer; die in afzondering leeft, weinig eet
en zijn lichaam, geest en taalgebruik bedwingt; die voortdurend in
diepe meditatie is en onthecht; die vrij is van vals ego, krachtsvertoon, valse trots, lust, woede en het vergaren van materiële dingen;
die vrij is van een vals besef van eigendom en vreedzaam is — zo
iemand wordt zeker verheven tot het niveau van zelfrealisatie.

Commentaar: Wanneer iemand door zijn intelligentie gezuiverd is, zorgt
hij ervoor dat hij in de hoedanigheid goedheid blijft. Op die manier is hij
in staat de geest te besturen en zal hij altijd in een staat van diepe meditatie zijn. Hij is niet gehecht aan de objecten van zinsbevrediging en is vrij
van gehechtheid en haat ten opzichte van zijn activiteiten. Zo’n onthecht
persoon geeft er van nature de voorkeur aan om in een afgezonderde plaats
te leven; hij eet niet meer dan hij nodig heeft en beheerst de activiteiten
van lichaam en geest. Hij heeft geen vals ego, want hij beschouwt het
lichaam niet als het zelf. Hij heeft evenmin het verlangen om het lichaam
vet en sterk te maken door zoveel materiële dingen te aanvaarden. Omdat
hij geen lichamelijke levensopvatting heeft, is hij vrij van valse trots. Hij
is tevreden met alles wat hem door de genade van de Heer geschonken
wordt en hij is nooit kwaad in de afwezigheid van zinsbevrediging. Hij
doet ook nooit veel moeite om zinsobjecten te krijgen. Wanneer hij op
zo’n manier volkomen vrij is van vals ego, raakt hij onthecht van alle materiële zaken en dat is het niveau van zelfrealisatie of Brahman. Dat niveau
wordt het brahma-bh™ta-niveau genoemd. Wie vrij is van de materialistische levensopvatting, wordt vreedzaam en onverstoorbaar. Dit wordt beschreven in Bhagavad-g…t 2.70:
p™ryamŠam acala-prati˜haˆ
samudram paƒ pravianti yadvat
tadvat km yaˆ pravianti sarve
sa ntim pnoti na kma-km…
‘Alleen iemand die niet verstoord wordt door de onophoudelijke stroom
van verlangens — die als rivieren in de oceaan stromen, die zelf voortdurend gevuld wordt, maar altijd rustig blijft — kan vrede vinden, maar
degene die zulke verlangens probeert te vervullen niet.’

tekst 54
b]ø>aUTa" Pa[SaàaTMaa Na XaaeciTa Na k-ax(+aiTa )
SaMa" SaveRzu >aUTaezu MaÙi¢&- l/>aTae ParaMa( )) 54 ))
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brahma-bh™taƒ prasanntm
na ocati na k‰kati
samaƒ sarveu bh™teu
mad-bhaktiˆ labhate parm
brahma-bh™taƒ — één zijn met het Absolute; prasanna-tm — vol vreugde; na — nooit; ocati — treurt; na — nooit; k‰kati — verlangt; samaƒ
— neutraal staan tegenover; sarveu — alle; bh™teu — levende wezens;
mat-bhaktim — devotionele dienst aan Mij; labhate — krijgt; parm —
transcendentale.
Wie zich zo op een transcendentaal niveau bevindt, kent onmiddellijk het Allerhoogste Brahman en wordt volkomen vreugdevol. Hij
treurt nooit en verlangt nergens naar. Hij beschouwt alle levende
wezens als gelijk. In die toestand komt hij tot zuivere devotionele
dienst aan Mij.

Commentaar: Voor de impersonalist is het bereiken van het brahmabh™ta-niveau, het één worden met het Absolute, het hoogste. Maar de
personalist of de zuivere toegewijde gaat verder dan dat om zuivere devotionele dienst te krijgen. Dit betekent dat iemand die zuivere devotionele
dienst aan de Allerhoogste Heer verricht, al in een toestand van bevrijding
is, die brahma-bh™ta of eenheid met de Absolute wordt genoemd. Zonder eenheid met de Allerhoogste, de Absolute, kan iemand Hem niet dienen. In de absolute zin bestaat er geen verschil tussen degene die gediend
wordt en de dienaar, maar toch bestaat dit onderscheid in een hogere,
spirituele zin.
Wanneer men met een materialistische levensopvatting voor zinsbevrediging werkt, is er ellende, maar wanneer men in de absolute wereld
zuivere devotionele dienst verricht, is er geen sprake van ellende. Voor
een KŠa-bewuste toegewijde valt er niets te klagen en is er niets om
naar te verlangen. Omdat God volkomen is, wordt een levend wezen dat
KŠa-bewust devotionele dienst aan Hem verricht innerlijk ook volkomen. Het is net als een rivier die van al het vuile water is gezuiverd.
Omdat een toegewijde aan niets anders dan KŠa denkt, is hij van
nature altijd vol vreugde. Hij jammert niet om welk materieel verlies dan
ook en streeft niet naar winst, omdat hij vervuld is van het dienen van
de Heer. Hij verlangt niet naar materieel plezier, omdat hij weet dat ieder
levend wezen een integrerend deeltje van de Allerhoogste Heer is en
daarom eeuwig een dienaar. Hij ziet in de materiële wereld niemand als
hoger of lager; hogere en lagere posities zijn van voorbijgaande aard en
een toegewijde heeft niets te maken met voorbijgaande verschijnselen.
Voor hem hebben steen en goud dezelfde waarde.
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Dit alles is het brahma-bh™ta-niveau en een zuivere toegewijde bereikt dit niveau heel gemakkelijk. In die bestaanstoestand doet het idee van
eenwording met het Allerhoogste Brahman en het vernietigen van individualiteit hels aan, gedachten aan het behalen van het hemelse koninkrijk
worden een fantasmagorie en de zintuigen zijn als slangen met afgebroken giftanden. Zoals een slang zonder giftanden niet angstwekkend is,
zo is er ook niets te vrezen van de zintuigen wanneer deze vanzelf onder
controle zijn.
Voor iemand die geïnfecteerd is geraakt door de materie, is de wereld
een oord van ellende, maar voor een toegewijde is de hele wereld net
zo goed als VaikuŠ˜ha of de spirituele hemel. Voor een toegewijde is de
hoogstgeplaatste persoonlijkheid in dit materiële universum niet belangrijker dan een mier. Dit niveau kan door de genade van Heer Caitanya
worden bereikt, die in dit tijdperk zuivere devotionele dienst predikte.

tekst 55
>a¢-ya MaaMai>aJaaNaaiTa YaavaNYaêaiSMa TatvTa" )
TaTaae Maa& TatvTaae jaTva ivXaTae TadNaNTarMa( )) 55 ))

bhakty mm abhijnti
yvn ya csmi tattvataƒ
tato mˆ tattvato jñtv
viate tad-anantaram
bhakty — door zuivere devotionele dienst; mm — Mij; abhijnti —
men kan kennen; yvn — zoveel als; yaƒ ca asmi — zoals Ik ben; tattvataƒ — werkelijk; tataƒ — daarna; mm — Mij; tattvataƒ — werkelijk;
jñtv — kennend; viate — hij gaat binnen; tat-anantaram — daarop.
Alleen door devotionele dienst kan men Mij kennen zoals Ik ben,
als de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. En wanneer men zich
door zulke devotie volledig van Mij bewust is, kan men binnengaan in het koninkrijk van God.

Commentaar: De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, KŠa, en Zijn volkomen deelaspecten kunnen niet begrepen worden door mentale speculatie en evenmin door niet-toegewijden. Wie de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods wil begrijpen, moet zich toeleggen op zuivere devotionele dienst onder begeleiding van een zuivere toegewijde. Zo niet, dan zal de waarheid
over de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods altijd verborgen blijven. Zo
werd in Bhagavad-g…t 7.25 al gezegd: nhaˆ prakaƒ sarvasya — Hij
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is niet voor iedereen zichtbaar. Niemand kan enkel door erudiete geleerdheid of mentale speculatie God begrijpen. Alleen iemand die in
KŠa-bewustzijn devotionele dienst verricht, kan begrijpen wie KŠa is.
Academische titels helpen niet.
Wie volledig vertrouwd is met de wetenschap van KŠa, komt ervoor in aanmerking om binnen te gaan in het spirituele koninkrijk, de
woning van KŠa. Brahman worden betekent niet dat men zijn identiteit
verliest. De devotionele dienst gaat door en zolang er sprake is van devotionele dienst, moet God er zijn en ook de toegewijde en het proces van
devotionele dienst. Zulke kennis gaat nooit verloren, zelfs niet na bevrijd
te zijn. Bevrijding betekent vrijkomen van de materialistische levensopvatting. In het spirituele leven bestaat hetzelfde onderscheid en dezelfde
individualiteit, maar dan in volledig KŠa-bewustzijn.
Men moet niet ten onrechte denken dat het woord ‘viate’, ‘gaat binnen in Mij’, de monistische theorie ondersteunt dat men op een homogene
manier één wordt met het onpersoonlijk Brahman. Nee. Viate betekent
dat men met zijn eigen individualiteit de woning van de Allerhoogste Heer
kan binnengaan om met Hem om te gaan en Hem te dienen. Een groene
vogel vliegt bijvoorbeeld niet in een groene boom om één te worden met
die boom, maar om er de vruchten van te genieten. Impersonalisten geven meestal het voorbeeld van een rivier die in de zee stroomt en daarin
opgaat. Voor een impersonalist mag dit dan een bron van geluk zijn, maar
de personalist behoudt zijn persoonlijke individualiteit als een waterdier
in de oceaan. Als we maar diep genoeg duiken treffen we in de oceaan
zeer veel levende wezens aan. Oppervlakkige kennis over de oceaan is
niet voldoende; men moet volledige kennis hebben van de waterdieren
die in de diepten van de oceaan leven.
Door zijn zuivere devotionele dienst kan een toegewijde de transcendentale kwaliteiten en volheden van de Allerhoogste Heer begrijpen zoals
ze zijn. Zoals in het elfde hoofdstuk werd gezegd, is dat alleen mogelijk
door devotionele dienst. Datzelfde wordt ook hier bevestigd; men kan de
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods begrijpen en in Zijn koninkrijk binnengaan door devotionele dienst te verrichten.
Na het bereiken van het brahma-bh™ta-niveau, waarop men vrij is
van materiële opvattingen, begint iemands devotionele dienst met horen
over de Heer. Wie over de Allerhoogste Heer hoort, ontwikkelt vanzelf
het brahma-bh™ta-niveau en materiële onzuiverheden zoals hebzucht en
sterke verlangens naar zinsbevrediging verdwijnen. Hoe meer lust en verlangens uit het hart van een toegewijde verdwijnen, hoe meer hij gehecht
raakt aan dienst aan de Heer. Op die manier raakt hij vrij van alle materiële
onzuiverheid en in die levenstoestand kan hij de Allerhoogste Heer begrijpen. Dit wordt ook in het ®r…mad-Bhgavatam gezegd.

842 / BhAgavad-gŸTĀ zoals ze is
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Het proces van bhakti of transcendentale dienst gaat door na bevrijding. Het Vednta-s™tra (4.1.12) bevestigt dit: -pryaŠt tatrpi hi
d˜am. Dit betekent dat het proces van devotionele dienst na de bevrijding doorgaat. In het ®r…mad-Bhgavatam wordt ware, devotionele bevrijding gedefinieerd als het herstel van het levend wezen in zijn eigen
identiteit, in zijn eigen wezenlijke positie. Wat die wezenlijke positie is, is
al uitgelegd: ieder levend wezen is een afzonderlijk integrerend deeltje
van de Allerhoogste Heer. Het is daarom zijn wezenlijke positie om te
dienen. Na de bevrijding zal zijn dienst nooit stoppen. Ware bevrijding
betekent vrijkomen van verkeerde levensopvattingen.

tekst 56
SavRk-MaaR<YaiPa Sada ku-vaR<aae MaÜyPaaé[Ya" )
MaTPa[SaadadvaPanaeiTa XaaìTa& PadMaVYaYaMa( )) 56 ))

sarva-karmŠy api sad
kurvŠo mad-vyaprayaƒ
mat-prasdd avpnoti
vataˆ padam avyayam
sarva — alle; karmŠi — activiteiten; api — hoewel; sad — altijd; kurvŠaƒ — verrichtend; mat-vyaprayaƒ — onder Mijn bescherming; matprasdt — door Mijn genade; avpnoti — men bereikt; vatam — de
eeuwige; padam — woning; avyayam — onvergankelijke.
Hoewel Mijn zuivere toegewijde met allerlei activiteiten bezig is,
bereikt hij, onder Mijn bescherming en door Mijn genade, de eeuwige en onvergankelijke woning.

Commentaar: Het woord ‘mad-vyaprayaƒ’ betekent ‘onder de bescherming van de Allerhoogste Heer’. Om vrij te blijven van materiële onzuiverheid, verricht een zuivere toegewijde activiteiten onder de leiding van de
Allerhoogste Heer of Zijn vertegenwoordiger, de spiritueel leraar. Voor een
zuivere toegewijde bestaat er geen tijdslimiet. Hij is altijd, vierentwintig
uur per dag, voor honderd procent bezig met activiteiten onder leiding
van de Allerhoogste Heer. De Heer is bijzonder vriendelijk voor een toegewijde die op die manier bezig is in KŠa-bewustzijn. Ondanks alle
moeilijkheden zal hij uiteindelijk een plaats krijgen in de transcendentale
woning of KŠaloka. Zijn toegang is verzekerd, daarover bestaat geen
twijfel. In die allerhoogste woning is niets onderhevig aan verandering:
alles is er eeuwig, onvergankelijk en vol kennis.
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tekst 57
ceTaSaa SavRk-MaaRi<a MaiYa Sa&NYaSYa MaTPar" )
buiÖYaaeGaMauPaaié[TYa MaiÀta" SaTaTa& >av )) 57 ))

cetas sarva-karmŠi
mayi sannyasya mat-paraƒ
buddhi-yogam upritya
mac-cittaƒ satataˆ bhava
cetas — door intelligentie; sarva-karmŠi — allerlei soorten activiteiten; mayi — aan Mij; sannyasya — opgevend; mat-paraƒ — onder Mijn
bescherming; buddhi-yogam — toegewijde activiteiten; upritya — toevlucht nemend tot; mat-cittaƒ — van Mij bewust; satatam — vierentwintig uur per dag; bhava — wordt.
Stel je bij al je activiteiten volledig van Mij afhankelijk en werk altijd onder Mijn bescherming. Wees je in zulke devotionele dienst
volkomen van Mij bewust.

Commentaar: Wie KŠa-bewust handelt, handelt niet als de meester van
de wereld. Men moet net als een dienaar volledig onder leiding van de
Allerhoogste Heer handelen. Een dienaar heeft geen individuele onafhankelijkheid, maar handelt alleen volgens de opdracht van zijn meester.
Een dienaar die in opdracht van de allerhoogste meester handelt, is onaangedaan door winst of verlies. Hij vervult eenvoudig zijn plicht volgens
de opdracht van de Heer. Men zou nu kunnen tegenwerpen dat Arjuna
onder de persoonlijke leiding van KŠa handelde, maar hoe moeten we
handelen als KŠa niet aanwezig is? Als men volgens de aanwijzingen
van KŠa in dit boek en onder begeleiding van een vertegenwoordiger
van KŠa handelt, dan zal het resultaat hetzelfde zijn.
Het sanskrietwoord ‘mat-paraƒ’ is zeer belangrijk in dit vers. Het geeft
aan dat men in het leven geen ander doel heeft dan KŠa-bewust te handelen, alleen om KŠa tevreden te stellen. En terwijl men op die manier
actief is, moet men alleen aan KŠa denken: ‘KŠa heeft mij aangesteld
om deze bepaalde plicht te vervullen.’ Wanneer iemand op die manier
handelt, zal hij vanzelf aan KŠa denken. Dat is perfect KŠa-bewustzijn.
Maar men moet er wel op letten dat het resultaat van eigenzinnige activiteiten naderhand niet aan de Allerhoogste Heer geofferd mag worden.
Zulke activiteiten horen niet bij devotionele dienst in KŠa-bewustzijn.
Men moet handelen volgens de opdrachten van KŠa. Dat is een zeer
belangrijk punt. Die opdracht van KŠa komt van de spiritueel leraar
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via de opeenvolging van discipelen. De opdracht van de spiritueel leraar
moet dan ook worden gezien als de allerbelangrijkste levenstaak. Wie een
bonafide spiritueel leraar krijgt en volgens zijn aanwijzingen handelt, is
zeker van de vervolmaking van zijn leven in KŠa-bewustzijn.

tekst 58
MaiÀta" SavRduGaaRi<a MaTPa[SaadatairZYaiSa )
AQa cetvMahªaraà é[aeZYaiSa ivNax(+YaiSa )) 58 ))

mac-cittaƒ sarva-durgŠi
mat-prasdt tariyasi
atha cet tvam aha‰krn
na royasi vina‰kyasi
mat — van Mij; cittaƒ — bewust zijn van; sarva — alle; durgŠi — hindernissen; mat-prasdt — door Mijn genade; tariyasi — je zult te boven
komen; atha — maar; cet — als; tvam — jij; aha‰krt — door vals ego;
na royasi — niet hoort; vina‰kyasi — je zult verloren zijn.
Wanneer je je van Mij bewust wordt, zul je door Mijn genade alle
hindernissen van het gebonden bestaan overwinnen. Maar als je
je activiteiten niet in zo’n bewustzijn verricht maar handelt vanuit
vals ego, zonder naar Mij te luisteren, zul je verloren zijn.

Commentaar: Een volledig KŠa-bewust persoon is niet overmatig bezorgd over het vervullen van de wereldse plichten van zijn bestaan. Dwazen kunnen deze grote vrijheid van alle bezorgdheid niet begrijpen. Voor
wie KŠa-bewust handelt, wordt KŠa de innigste vriend. Hij zorgt altijd
voor het comfort van Zijn vriend en Hij geeft Zichzelf aan Zijn vriend, die
met zo veel devotie vierentwintig uur per dag bezig is om de Heer tevreden te stellen. Niemand moet zich daarom laten meeslepen door het vals
ego van de lichamelijke levensopvatting.
Men moet niet de fout begaan te denken dat men onafhankelijk is
van de wetten van de materiële natuur of dat men vrij is te handelen zoals men zelf wil. De ziel is al onderworpen aan strenge materiële wetten,
maar zodra ze KŠa-bewust handelt, is ze bevrijd, vrij van de verwarringen van het materiële leven. Men moet heel goed bedenken dat wie niet
KŠa-bewust handelt, zichzelf verliest in de maalstroom van het materiële
leven, in de oceaan van geboorte en dood. Geen enkele geconditioneerde
ziel weet wat eigenlijk wel en wat niet gedaan moet worden, maar wie
KŠa-bewust handelt, is helemaal vrij in zijn activiteiten, omdat alles hem
innerlijk door KŠa wordt ingegeven. Dit wordt dan vervolgens bevestigd door de spiritueel leraar.
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tekst 59
YadhªarMaaié[TYa Na YaaeTSYa wiTa MaNYaSae )
iMaQYaEz VYavSaaYaSTae Pa[k*-iTaSTva& iNaYaae+YaiTa )) 59 ))

yad aha‰kram ritya
na yotsya iti manyase
mithyaia vyavasyas te
praktis tvˆ niyokyati
yat — als; aha‰kram — vals ego; ritya — toevlucht nemen tot; na yotsye — ik zal niet strijden; iti — zo; manyase — je denkt; mithy eaƒ — dit
alles is onjuist; vyavasyaƒ — vastberadenheid; te — van jou; praktiƒ
— materiële natuur; tvm — jou; niyokyati — zal aanzetten.
Wanneer je niet volgens Mijn aanwijzingen handelt en besluit niet
te vechten, dan maak je een verkeerde beslissing. Door je eigen
aard zul je hoe dan ook gedwongen worden oorlog te voeren.

Commentaar: Arjuna was een militair en had de ingeboren natuur van
een katriya. Het was daarom zijn natuurlijke plicht om te strijden. Maar
door vals ego vreesde hij dat hij door het doden van zijn leraar, grootvader en vrienden karmische reacties zou krijgen. In feite dacht hij dat hij
zelf meester was over zijn activiteiten, alsof hij het was die de goede en
slechte resultaten daarvan zou bepalen. Maar hij vergat dat de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, die hem de instructie gaf te strijden, aanwezig
was. Dat is de vergeetachtigheid van de geconditioneerde ziel. De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods geeft aanwijzingen over wat goed en slecht
is en men moet eenvoudig KŠa-bewust handelen om de perfectie van
het leven te bereiken.
Niemand kan zo duidelijk vaststellen wat iemands lot is als de Allerhoogste Heer; daarom kan men het beste Zijn leiding aanvaarden en
in overeenstemming daarmee handelen. Niemand moet de opdracht van
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods of die van de spiritueel leraar, die
Zijn vertegenwoordiger is, veronachtzamen. Zonder aarzelen moet men
de opdracht van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods uitvoeren — zo zal
men in alle omstandigheden veilig zijn.

tekst 60
Sv>aavJaeNa k-aENTaeYa iNabÖ" SveNa k-MaR<aa )
k-Tau| NaeC^iSa YaNMaaehaTk-irZYaSYavXaae_iPa TaTa( )) 60 ))
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svabhva-jena kaunteya
nibaddhaƒ svena karmaŠ
kartuˆ necchasi yan moht
kariyasy avao ’pi tat
svabhva-jena — voortkomend uit je eigen aard; kaunteya — o zoon van
Kunt…; nibaddhaƒ — geconditioneerd; svena — door je eigen; karmaŠ
— activiteiten; kartum — doen; na — niet; icchasi — je wilt; yat — dat
wat; moht — uit illusie; kariyasi — je zult doen; avaaƒ — onvrijwillig;
api — zelfs; tat — dat.
Onder invloed van illusie weiger je nu volgens Mijn aanwijzingen
te handelen. Maar gedwongen door de activiteiten die voortkomen
uit je aard, zul je wel volgens die aard moeten handelen, o zoon
van Kunt….

Commentaar: Wie weigert volgens de leiding van de Allerhoogste Heer
te handelen, is gedwongen om overeenkomstig de hoedanigheden waarin hij zich bevindt te handelen. Iedereen is in de greep van een bepaalde
combinatie van de hoedanigheden van de materiële natuur en verricht
in overeenstemming daarmee activiteiten. Maar wie vrijwillig handelt volgens de aanwijzingen van de Allerhoogste Heer, wordt roemrijk.

tekst 61
wRìr" SavR>aUTaaNaa& ôÕeXae_JauRNa iTaïiTa )
>a]aMaYaNSavR>aUTaaiNa YaN}aaæ!aiNa MaaYaYaa )) 61 ))

…varaƒ sarva-bh™tnˆ
hd-dee ’rjuna ti˜hati
bhrmayan sarva-bh™tni
yantrr™hni myay
…varaƒ — de Allerhoogste Heer; sarva-bh™tnm — van alle levende
wezens; ht-dee — op de plaats van het hart; arjuna — o Arjuna; ti˜hati
— verblijft; bhrmayan — laat rondreizen; sarva-bh™tni — alle levende
wezens; yantra — op een machine; r™hani — geplaatst zijn; myay
— in de ban van de materiële energie.
De Allerhoogste Heer bevindt Zich in ieders hart, o Arjuna, en bestuurt de omzwervingen van alle levende wezens, die zich als het
ware op een machine bevinden die gemaakt is van de materiële
energie.

18.62

De volmaaktheid van  onthechting

/ 847

Commentaar: Arjuna was niet de allerhoogste kenner en zijn beslissing
om wel of niet te vechten werd ingeperkt door zijn beperkte oordeelsvermogen. Heer KŠa gaf de instructie dat het individu niet álles is. Hijzelf,
KŠa, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, is aanwezig in het hart als
de gelokaliseerde Superziel en geeft het levend wezen aanwijzingen. Na
het verwisselen van lichaam vergeet het zijn vroegere daden, maar de
Superziel, de kenner van verleden, heden en toekomst, blijft de getuige
van al zijn activiteiten. Alle activiteiten van de levende wezens worden
daarom geleid door deze Superziel.
Het levend wezen krijgt wat het verdient en wordt gedragen door
het materiële lichaam, dat onder leiding van de Superziel in de materiële
energie geschapen wordt. Zodra een levend wezen in een bepaald type
lichaam geplaatst is, wordt het gedwongen te handelen onder invloed
van die lichamelijke situatie. Een persoon in een sportwagen gaat sneller dan iemand in een langzamere auto, ook al zijn de levende wezens,
de bestuurders, dezelfde. Op dezelfde manier vormt de materiële natuur
in opdracht van de Allerhoogste Ziel een bepaald type lichaam voor een
bepaald type levend wezen, zodat dit volgens zijn vroegere verlangens
activiteiten kan ontplooien.
Het levend wezen is niet onafhankelijk. Niemand moet denken dat
hij onafhankelijk is van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Het individu staat altijd onder Zijn leiding. Men heeft daarom de plicht zich over
te geven en dat bevel wordt in het volgende vers gegeven.

tekst 62
TaMaev Xar<a& GaC^ SavR>aaveNa >aarTa )
TaTPa[SaadaTPara& XaaiNTa& SQaaNa& Pa[aPSYaiSa XaaìTaMa( )) 62 ))

tam eva araŠaˆ gaccha
sarva-bhvena bhrata
tat-prasdt parˆ ntiˆ
sthnaˆ prpsyasi vatam
tam — aan Hem; eva — zeker; araŠam gaccha — geef je over; sarvabhvena — in alle opzichten; bhrata — o afstammeling van Bharata;
tat-prasdt — door Zijn genade; parm — transcendentale; ntim —
vrede; sthnam — de verblijfplaats; prpsyasi — je zult bereiken; vatam — eeuwige.
O afstammeling van Bharata, geef je volledig aan Hem over. Door
Zijn genade zul je transcendentale vrede vinden en het allerhoogste, eeuwige koninkrijk bereiken.
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Commentaar: Een levend wezen moet zich dus overgeven aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, die in ieders hart aanwezig is, en daardoor
zal het bevrijd worden van alle soorten ellende in het materiële bestaan.
Door deze overgave zal men niet alleen bevrijd worden van alle ellende in
dit leven, maar aan het eind zal men de Allerhoogste God bereiken.
In de vedische literatuur (¬g-veda 1.22.20) wordt de transcendentale
wereld beschreven als tad viŠoƒ paramaˆ padam. Omdat de hele schepping het koninkrijk van God is, is alles wat materieel is eigenlijk spiritueel, maar paramaˆ padam verwijst in het bijzonder naar de eeuwige
verblijfplaats, die de spirituele hemel of VaikuŠ˜ha wordt genoemd.
In het vijftiende hoofdstuk van de Bhagavad-g…t wordt gezegd: sarvasya chaˆ hdi sannivi˜aƒ — de Heer is aanwezig in ieders hart. De
aanbeveling dat men zich moet overgeven aan de Superziel die binnenin
aanwezig is, betekent dus dat men zich aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, KŠa moet overgeven. KŠa werd door Arjuna al aanvaard
als de Allerhoogste; in het tiende hoofdstuk werd Hij aanvaard als paraˆ
brahma paraˆ dhma. Arjuna heeft KŠa aanvaard als de Allerhoogste
Persoonlijkheid Gods en de allerhoogste verblijfplaats van alle levende
wezens. Hij deed dat niet alleen op grond van zijn persoonlijke ervaring,
maar ook op basis van de verklaringen van grote gezaghebbende personen zoals Nrada, Asita, Devala en Vysa.

tekst 63
wiTa Tae jaNaMaa:YaaTa& Gauùad(GauùTar& MaYaa )
ivMa*XYaETadXaeze<a YaQaeC^iSa TaQaa ku-å )) 63 ))

iti te jñnam khytaˆ
guhyd guhyataraˆ may
vimyaitad aeeŠa
yathecchasi tath kuru
iti — zo; te — aan jou; jñnam — kennis; khytam — beschreven;
guhyt — dan vertrouwelijk; guhya-taram — nog vertrouwelijker; may
— door Mij; vimya — overwegen; etat — dit; aeeŠa — volledig; yath
— zoals; icchasi — je wilt; tath — dat; kuru — doe.
Zo heb Ik je dan kennis gegeven die nog vertrouwelijker is. Overweeg dit alles grondig en doe dan wat je wilt.

Commentaar: De Heer heeft de kennis over brahma-bh™ta al aan Arjuna
uitgelegd. Iemand in de toestand van brahma-bh™ta is vol vreugde; hij
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klaagt nooit en verlangt evenmin naar iets. Dit is het gevolg van vertrouwelijke kennis. KŠa onthult ook kennis over de Superziel. Dit is ook
kennis over Brahman, maar dan van een hoger niveau.
De woorden ‘yathecchasi tath kuru’ — ‘Je kunt doen wat je wilt’ —
verwijzen hier naar het feit dat God het beetje onafhankelijkheid van het
levend wezen niet in de weg zal staan. In de Bhagavad-g…t heeft de Heer
in alle opzichten uitgelegd hoe men zijn levenssituatie kan verbeteren. Het
beste advies dat Arjuna kreeg, is om zich over te geven aan de Superziel,
die in zijn hart aanwezig is. Wie zijn verstand goed gebruikt zou tot het
punt moeten komen waarop hij ermee instemt te handelen volgens de aanwijzingen van de Superziel. Dat zal helpen om voortdurend KŠa-bewust
te zijn, wat het hoogste en perfecte niveau van het menselijk leven is.
Arjuna kreeg rechtstreeks van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods
de opdracht om te strijden. Het is in het allerhoogste belang van de levende
wezens om zich aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods over te geven;
het is niet in het belang van de Allerhoogste. Voordat men zich overgeeft,
is men vrij om dit alles te overwegen voor zover zijn intelligentie reikt; dat
is de beste manier om de instructie van de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods te aanvaarden. Deze instructie wordt ook via de spiritueel leraar
gegeven, die een bonafide vertegenwoordiger van KŠa is.

tekst 64
SavRGauùTaMa& >aUYa" Xa*<au Mae ParMa& vc" )
wíae_iSa Mae d*!iMaiTa TaTaae v+YaaiMa Tae ihTaMa( )) 64 ))

sarva-guhyatamaˆ bh™yaƒ
Šu me paramaˆ vacaƒ
i˜o ’si me dham iti
tato vakymi te hitam
sarva-guhya-tamam — het allervertrouwelijkste; bh™yaƒ — opnieuw;Šu
— hoor; me — van Mij; paramam — het allerhoogste; vacaƒ — onderricht;
i˜aƒ asi — je bent dierbaar; me — Mij; dham — heel; iti — zo; tataƒ
— daarom; vakymi — Ik spreek; te — in jouw; hitam — voordeel.
Omdat je Mijn zeer dierbare vriend bent, zal Ik je Mijn allerhoogste instructie geven, de meest vertrouwelijke kennis die er bestaat.
Hoor deze van Mij, want het is in je voordeel.

Commentaar: De Heer heeft Arjuna kennis gegeven die vertrouwelijk is
(kennis over Brahman) en kennis die nog vertrouwelijker is (kennis van
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de Superziel in ieders hart) en nu geeft Hij de meest vertrouwelijke kennis: geef je gewoon over aan de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Aan
het eind van het negende hoofdstuk zei Hij: man-manƒ — ‘Denk gewoon altijd aan Mij.’ Diezelfde instructie zal hier worden herhaald om de
essentie van de leringen van de Bhagavad-g…t te benadrukken. Gewone
mensen kunnen deze essentie niet begrijpen, maar wel iemand die KŠa
heel dierbaar is, namelijk Zijn zuivere toegewijde. Dit is de allerbelangrijkste instructie in de hele vedische literatuur. Wat KŠa in dit verband
zegt, is de meest essentiële kennis, en niet alleen Arjuna moet deze kennis in praktijk brengen, maar alle levende wezens.

tekst 65
MaNMaNaa >av MaÙ¢-ae MaÛaJaq Maa& NaMaSku-å )
MaaMaevEZYaiSa SaTYa& Tae Pa[iTaJaaNae iPa[Yaae_iSa Mae )) 65 ))

man-man bhava mad-bhakto
mad-yj… mˆ namaskuru
mm evaiyasi satyaˆ te
pratijne priyo ’si me
mat-manƒ — denkend aan Mij; bhava — word; mat-bhaktaƒ — Mijn
toegewijde; mat-yj… — Mijn aanbidder; mm — aan Mij; namaskuru —
breng je eerbetuigingen; mm — aan Mij; eva — zeker; eyasi — je zult
komen; satyam — werkelijk; te — aan jou; pratijne — Ik beloof; priyaƒ
— dierbaar; asi — je bent; me — Mij.
Denk onafgebroken aan Me, word Mijn toegewijde, aanbid Me en
breng je eerbetuigingen aan Mij. Op die manier zul je zeker tot
Me komen. Dat beloof Ik je omdat je Mijn zeer dierbare vriend
bent.

Commentaar: De meest vertrouwelijke kennis houdt in dat men een zuivere toegewijde van KŠa moet worden, altijd aan Hem moet denken
en actief voor Hem moet zijn. Men moet niet alleen maar voor de vorm
mediteren. Het leven moet zo worden ingericht dat men altijd in staat is
om aan KŠa te denken en men moet altijd op zo’n manier handelen dat
al zijn dagelijkse activiteiten met KŠa verbonden zijn. Men moet zijn
leven op zo’n manier vormgeven, dat men vierentwintig uur per dag aan
niets anders kan denken dan aan KŠa. De Heer belooft dat iedereen
die op zo’n manier zuiver KŠa-bewust is, gegarandeerd terug zal keren
naar de verblijfplaats van KŠa, waar hij persoonlijk met KŠa zal kun-
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nen omgaan. KŠa onthult deze meest vertrouwelijke kennis aan Arjuna,
omdat hij Zijn dierbare vriend is. Iedereen die het pad van Arjuna volgt, kan
een dierbare vriend van KŠa worden en dezelfde perfectie als Arjuna
bereiken.
Deze woorden benadrukken het feit dat men zijn geest op KŠa moet
concentreren, op de tweearmige gedaante met een fluit in Zijn handen, de
blauwachtige jongen met het mooie gezicht en met pauwenveren in Zijn
haar. In de Brahma-saˆhit en andere teksten zijn beschrijvingen van
KŠa te vinden. Men moet zijn geest op de oorspronkelijke gedaante van
God, van KŠa, concentreren. Men moet zijn aandacht zelfs niet laten
afleiden door andere gedaanten van de Heer. De Heer heeft vele gedaanten, zoals ViŠu, NryaŠa, Rma, Varha enz., maar een toegewijde moet
zijn geest op de gedaante concentreren die voor Arjuna aanwezig was. De
geest concentreren op de gedaante van KŠa vormt de meest vertrouwelijke kennis en het is deze kennis die KŠa aan Arjuna onthult, omdat hij
Zijn dierbaarste vriend is.

tekst 66
SavRDaMaaRNPairTYaJYa MaaMaek&- Xar<a& v]Ja )
Ah& Tva& SavRPaaPae>Yaae Maae+aiYaZYaaiMa Maa Xauuc" )) 66 ))

sarva-dharmn parityajya
mm ekaˆ araŠaˆ vraja
ahaˆ tvˆ sarva-ppebhyo
mokayiymi m ucaƒ
sarva-dharmn — alle vormen van religie; parityajya — achterlatend;
mm — naar Mij; ekam — alleen; araŠam — voor overgave; vraja — ga;
aham — Ik; tvm — jou; sarva — alle; ppebhyaƒ — van de karmische
reacties op je zonden; mokayiymi — zal bevrijden; m ucaƒ — maak
je geen zorgen.
Laat alle vormen van religie achter je en geef je alleen over aan Mij.
Ik zal je verlossen van alle reacties op je zonden. Vrees niet.

Commentaar: De Heer heeft verschillende soorten kennis en vormen
van religie beschreven: kennis over het Allerhoogste Brahman, over de
Superziel, over de verschillende orden en posities binnen het sociale leven, over de onthechte levensorde, over onthechting, over het beheersen
van de zintuigen en de geest, over meditatie enz. Op vele manieren heeft
Hij verschillende typen van religie beschreven. Nu Hij de Bhagavad-g…t
samenvat, zegt de Heer dat Arjuna alle methoden die aan hem zijn uitge-
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legd moet opgeven; hij moet zich eenvoudig aan KŠa overgeven. Die
overgave zal hem behoeden voor allerlei karmische reacties op zijn zonden, want de Heer belooft hem persoonlijk te zullen beschermen.
In het zevende hoofdstuk werd gezegd dat alleen iemand die van alle
karmische reacties op zijn zonden gezuiverd is, zich op het vereren van
Heer KŠa kan toeleggen. Men zou daarom kunnen denken dat men zich
niet op het proces van overgave kan toeleggen zonder zich eerst bevrijd te
hebben van de karmische reacties op zijn zonden. In antwoord op zulke
twijfels wordt hier gezegd dat, ook al is men niet vrij van alle karmische
reacties op zonden, men daar eenvoudig door het proces van overgave
aan ®r… KŠa vanzelf van bevrijd zal worden. Het is niet nodig zware inspanningen te doen om zichzelf te bevrijden van karmische reacties op
zonden. Men moet KŠa zonder aarzelen als de allerhoogste verlosser
van alle levende wezens aanvaarden en zich met vertrouwen en liefde
aan Hem overgeven.
Het proces van overgave aan KŠa wordt in de Hari-bhakti-vilsa
(11.676) beschreven:
nuk™lyasya sa‰kalpaƒ
prtik™lyasya varjanam
rakiyat…ti vivso
gopttve varaŠaˆ tath
tma-nikepa-krpaŠye
a-vidh araŠgatiƒ
Volgens het proces van devotie moet men alleen die religieuze principes
aanvaarden, die uiteindelijk tot devotionele dienst aan de Heer leiden.
Iemand kan de specifieke voorgeschreven plicht vervullen die bij zijn sociale positie hoort, maar als hij door het vervullen daarvan niet KŠa-bewust
wordt, dan zijn al zijn activiteiten tevergeefs. Alles wat niet tot het perfecte
niveau van KŠa-bewustzijn leidt, moet worden vermeden. Men moet ervan overtuigd zijn dat men in alle omstandigheden door KŠa beschermd
zal worden tegen alle moeilijkheden. Het is onnodig zich af te vragen
hoe men lichaam en ziel bij elkaar moet houden. KŠa zal daar voor
zorgen. Men moet zichzelf altijd als hulpeloos zien en men moet KŠa
beschouwen als de enige basis om vooruitgang te maken in het leven.
Zodra men zich serieus toelegt op devotionele dienst aan de Heer in volledig KŠa-bewustzijn, raakt men onmiddellijk bevrijd van alle materiële
onzuiverheid.
Er bestaan verschillende vormen van religie en processen van zuivering door het cultiveren van kennis, meditatie volgens de methode van mystieke yoga enz., maar wie zich aan KŠa overgeeft, hoeft al die methoden
niet te volgen. Die eenvoudige overgave aan KŠa zal hem behoeden
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voor onnodige tijdverspilling. Op die manier kan men dus in een keer alle
vooruitgang maken en vrij zijn van alle karmische reacties op zonden.
Men zou zich tot de prachtige gedaante van KŠa aangetrokken moeten voelen. Zijn naam is KŠa omdat Hij alaantrekkelijk is. Iemand is
fortuinlijk wanneer hij aangetrokken raakt tot de mooie, almachtige, alvermogende gedaante van KŠa. Er zijn verschillende soorten transcendentalisten — sommige van hen voelen zich aangetrokken tot het beschouwen
van het onpersoonlijk Brahman, anderen voelen zich aangetrokken tot het
Superziel-aspect enz. — maar wie zich aangetrokken voelt tot het persoonlijke aspect van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en zich bovenal aangetrokken voelt tot de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods als KŠa Zelf, is
de volmaaktste transcendentalist. Met andere woorden, devotionele dienst
aan KŠa die volledig KŠa-bewust wordt verricht, is de meest vertrouwelijke kennis; dit is de essentie van de hele Bhagavad-g…t. Karma-yog…’s,
empirische filosofen, mystici en toegewijden worden allemaal transcendentalisten genoemd, maar een zuivere toegewijde is de beste van allemaal.
De specifieke woorden die hier worden gebruikt, namelijk m ucaƒ
— ‘Vrees niet, aarzel niet, maak je geen zorgen’ — zijn heel belangrijk.
Het kan verwarrend en moeilijk te begrijpen zijn hoe men alle soorten van
religie kan opgeven en zich gewoon aan KŠa kan overgeven, maar het
is zinloos om zich hierover zorgen te maken.

tekst 67
wd& Tae NaaTaPaSk-aYa Naa>a¢-aYa k-dacNa )
Na caXaué[Uzve vaCYa& Na c Maa& Yaae_>YaSaUYaiTa )) 67 ))

idaˆ te ntapaskya
nbhaktya kadcana
na cur™ave vcyaˆ
na ca mˆ yo ’bhyas™yati
idam — dit; te — door jou; na — nooit; atapaskya — aan iemand die
niet ascetisch is; na — nooit; abhaktya — aan iemand die niet een
toegewijde is; kadcana — wanneer dan ook; na — nooit; ca — ook;
aur™ave — aan iemand die geen devotionele dienst verricht; vcyam
— te worden gesproken; na — nooit; ca — ook; mm — Mij; yaƒ — iemand die; abhyas™yati — is vijandig gezind.
Deze vertrouwelijke kennis mag nooit uiteengezet worden aan
personen die niet sober en niet toegewijd zijn, die geen devotionele dienst verrichten en evenmin aan iemand die Me vijandig
gezind is.
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Commentaar: Deze meest vertrouwelijke kennis mag niet worden verteld aan personen die niet de ascese van het religieuze proces ondergaan
hebben, die nooit geprobeerd hebben devotionele dienst te verrichten
om KŠa-bewustzijn te ontwikkelen, die nooit een zuivere toegewijde gediend hebben en in het bijzonder niet aan hen die KŠa alleen als een
historische persoonlijkheid zien of die afgunstig zijn op Zijn grootheid.
Het komt echter soms voor dat zelfs demonische personen, die KŠa
vijandig gezind zijn en Hem op een andere manier vereren, de Bhagavadg…t beroepsmatig op een andere manier uitleggen om er munt uit te
slaan. Maar iedereen die er werkelijk naar verlangt KŠa te begrijpen,
moet zulke commentaren op de Bhagavad-g…t vermijden. Zij die zich
door hun zintuigen laten leiden kunnen het doel van de Bhagavad-g…t
eigenlijk niet begrijpen. Zelfs wie zich niet door zijn zintuigen laat leiden,
maar strikt de voorschriften van de vedische teksten naleeft, zal KŠa niet
kunnen begrijpen als hij geen toegewijde is. En zelfs al doet hij zich voor
als een toegewijde van KŠa, maar verricht hij ondertussen geen KŠabewuste activiteiten, ook dan kan hij KŠa niet begrijpen.
Veel personen zijn afgunstig op KŠa, omdat Hij in de Bhagavadg…t heeft uitgelegd dat Hij de Allerhoogste is en dat er niets is dat hoger
dan of gelijk aan Hem is. Veel personen zijn KŠa vijandig gezind. Aan
zulke personen moet men niets over de Bhagavad-g…t vertellen, want ze
kunnen haar niet begrijpen. Personen zonder geloof kunnen onmogelijk
de Bhagavad-g…t en KŠa begrijpen. Zonder KŠa te hebben begrepen
van een zuivere toegewijde met gezag, moet men niet proberen een commentaar op de Bhagavad-g…t te schrijven.

tekst 68
Ya wd& ParMa& Gauù& MaÙ¢e-Zvi>aDaaSYaiTa )
>ai¢&- MaiYa Para& k*-Tva MaaMaevEZYaTYaSa&XaYa" )) 68 ))

ya idaˆ paramaˆ guhyaˆ
mad-bhaktev abhidhsyati
bhaktiˆ mayi parˆ ktv
mm evaiyaty asaˆayaƒ
yaƒ — iemand die; idam — dit; paramam — meest; guhyam — vertrouwelijk geheim; mat — van Mij; bhakteu — onder toegewijden; abhidhsyati — uitlegt; bhaktim — devotionele dienst; mayi — aan Mij; parm
— transcendentale; ktv — verrichtend; mm — tot Mij; eva — zeker;
eyati — komt; asaˆayaƒ — zonder twijfel.
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Wie dit allerhoogste geheim aan de toegewijden uitlegt, zal zeker
tot zuivere devotionele dienst komen en zal uiteindelijk bij Mij
terugkeren.

Commentaar: Over het algemeen wordt aangeraden om de Bhagavad-g…
t alleen onder toegewijden te bespreken, want niet-toegewijden zullen
noch van KŠa noch van de Bhagavad-g…t iets begrijpen. Zij die KŠa
niet aanvaarden zoals Hij is en evenmin de Bhagavad-g…t zoals ze is,
moeten de Bhagavad-g…t niet op een eigenzinnige manier proberen uit
te leggen en zo overtreders te worden. De Bhagavad-g…t moet worden
uitgelegd aan personen die bereid zijn om KŠa te aanvaarden als de
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Het is een onderwerp dat alleen voor
toegewijden bedoeld is en niet voor filosofische theoretici. Maar iedereen
die oprecht probeert de Bhagavad-g…t te presenteren zoals ze is, zal vooruitgang maken in devotionele activiteiten en de zuiver devotionele levenstoestand bereiken. Door zulke zuivere devotie, is zo’n persoon ervan
verzekerd dat hij terug zal keren naar huis, terug naar God.

tekst 69
Na c TaSMaaNMaNauZYaezu k-iêNMae iPa[Yak*-taMa" )
>aivTaa Na c Mae TaSMaadNYa" iPa[YaTarae >auiv )) 69 ))

na ca tasmn manuyeu
kacin me priya-kttamaƒ
bhavit na ca me tasmd
anyaƒ priyataro bhuvi
na — nooit; ca — en; tasmt — dan hem; manuyeu — onder de mensen; kacit — iemand; me — Mij; priya-kt-tamaƒ — dierbaarder; bhavit
— zal worden; na — evenmin; ca — en; me — Mij; tasmt — dan hem;
anyaƒ — een ander; priya-taraƒ — dierbaarder; bhuvi — in deze wereld.
In deze wereld is geen dienaar Me dierbaarder dan hij en nooit zal
iemand Me ooit dierbaarder zijn.

tekst 70
ADYaeZYaTae c Ya wMa& DaMYa| Sa&vadMaavYaae" )
jaNaYajeNa TaeNaahiMaí" SYaaiMaiTa Mae MaiTa" )) 70 ))
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adhyeyate ca ya imaˆ
dharmyaˆ saˆvdam vayoƒ
jñna-yajñena tenham
i˜aƒ sym iti me matiƒ
adhyeyate — zal bestuderen; ca — ook; yaƒ — hij die; imam — dit;
dharmyam — heilige; saˆvdam — gesprek; vayoƒ — van ons; jñna
— van kennis; yajñena — door het offer; tena — door hem; aham — Ik;
i˜aƒ — vereerd; sym — zal zijn; iti — zo; me — Mijn; matiƒ — mening.
En Ik verklaar dat degene die dit heilige gesprek van ons bestudeert, Me met zijn intelligentie vereert.

tekst 71
é[ÖavaNaNaSaUYaê Xa*<auYaadiPa Yaae Nar" )
Saae_iPa Mau¢-" Xauu>aalm( l/aek-aNPa[aPanuYaaTPau<Yak-MaR<aaMa( )) 71 ))

raddhvn anas™ya ca
Šuyd api yo naraƒ
so ’pi muktaƒ ubh‡ lokn
prpnuyt puŠya-karmaŠm
raddh-vn — vol vertrouwen; anas™yaƒ — niet kwaadaardig; ca —
en; Šuyt — zal horen; api — zeker; yaƒ — wie; naraƒ — een mens;
saƒ — hij; api — ook; muktaƒ — bevrijd zijn; ubhn — de gunstige;
lokn — planeten; prpnuyt — hij bereikt; puŠya-karmaŠm — van
de vromen.
En wie vol vertrouwen en zonder kwaadaardigheid luistert, zal
worden bevrijd van de karmische reacties op zijn zonden en zal de
planeten bereiken die gunstig zijn en waar de vromen verblijven.

Commentaar: In tekst 67 van dit hoofdstuk heeft de Heer expliciet verboden over de G…t te spreken met personen die de Heer vijandig gezind zijn. Met andere woorden, de Bhagavad-g…t is alleen bedoeld voor
toegewijden. Maar het komt soms voor dat een toegewijde van de Heer
een publieke lezing geeft, hoewel niet verwacht kan worden dat iedere
student een toegewijde is. Waarom houden deze mensen publieke lezingen? Hier wordt uitgelegd dat, hoewel niet iedereen een toegewijde is,
er toch veel mensen zijn die KŠa niet vijandig gezind zijn. Ze hebben
vertrouwen in Hem als de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Wanneer
zulke mensen van een bonafide toegewijde over de Heer horen, zullen
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ze als gevolg daarvan onmiddellijk bevrijd raken van alle karmische reacties op hun zonden en zullen ze na verloop van tijd het planetenstelsel
bereiken waar alle deugdzame personen verblijven. Eenvoudig door de
Bhagavad-g…t te horen, kan zelfs iemand die niet probeert een zuivere
toegewijde te worden, het resultaat van deugdzame activiteiten krijgen.
Op die manier geeft de zuivere toegewijde van de Heer iedereen de kans
bevrijd te worden van alle karmische reacties op zonden en een toegewijde van de Heer te worden.
Over het algemeen kunnen zij die vrij zijn van karmische reacties
op zonden, degenen die deugdzaam zijn, zich heel gemakkelijk op het
KŠa-bewustzijn toeleggen. Het woord ‘puŠya-karmaŠm’ is hier heel
belangrijk. Het verwijst naar het verrichten van grote offers, zoals het
avamedha-yajña, dat in de vedische literatuur wordt vermeld. Zij die
rechtschapen zijn in devotionele dienst, maar niet zuiver zijn, kunnen het
planetenstelsel van de Poolster of Dhruvaloka bereiken, waar Dhruva
Mahrja verblijft. Dhruva Mahrja is een groot toegewijde van de Heer
en hij heeft een speciale planeet, die de Poolster wordt genoemd.

tekst 72
k-iÀdeTaC^]uTa& PaaQaR TvYaEk-aGa]e<a ceTaSaa )
k-iÀdjaNaSaMMaaeh" Pa[<aíSTae DaNaÅYa )) 72 ))

kaccid etac chrutaˆ prtha
tvayaikgreŠa cetas
kaccid ajñna-sammohaƒ
praŠa˜as te dhanañjaya
kaccit — of; etat — dit; rutam — gehoord; prtha — o zoon van Pth;
tvay — door jou; eka-agreŠa — met onverdeelde aandacht; cetas —
door de geest; kaccit — of; ajñna — van onwetendheid; sammohaƒ
— de illusie; praŠa˜aƒ — verdreven; te — van jou; dhanañjaya — o
overwinnaar van rijkdom (Arjuna).
O zoon van Pth, o overwinnaar van rijkdom, heb je dit alles met
een aandachtige geest gehoord? En zijn je onwetendheid en illusies nu verdreven?

Commentaar: De Heer trad op als de spiritueel leraar van Arjuna. Het
was daarom Zijn plicht om Arjuna te vragen of hij de hele Bhagavad-g…t
in het juiste perspectief had begrepen. Zo niet, dan was de Heer bereid
om welk punt dan ook nog eens uit te leggen of, als dat nodig was, zelfs
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de hele Bhagavad-g…t. Feitelijk is het zo dat iedereen die de Bhagavadg…t van een bonafide spiritueel leraar als KŠa of Zijn vertegenwoordiger hoort, zal ervaren dat al zijn onwetendheid verdreven wordt. De
Bhagavad-g…t is geen gewoon boek van de hand van een dichter of een
romanschrijver; ze werd gesproken door de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Iedereen die fortuinlijk genoeg is om dit onderricht van KŠa
of van Zijn vertegenwoordiger te horen, wordt beslist een bevrijd persoon
en zal uit de duisternis van onwetendheid komen.

tekst 73
AJauRNa ovac
Naíae Maaeh" SMa*iTalR/BDaa TvTPa[SaadaNMaYaaCYauTa )
iSQaTaae_iSMa GaTaSaNdeh" k-irZYae vcNa& Tav )) 73 ))

arjuna uvca
na˜o mohaƒ smtir labdh
tvat-prasdn maycyuta
sthito ’smi gata-sandehaƒ
kariye vacanaˆ tava
arjunaƒ uvca — Arjuna zei; na˜aƒ — verdreven; mohaƒ — illusie;
smtiƒ — geheugen; labdh — herwonnen; tvat-prasdt — door Jouw
genade; may — door Mij; acyuta — o onfeilbare KŠa; sthitaƒ — zich
bevinden; asmi — ik ben; gata — verwijderd; sandehaƒ — alle twijfels;
kariye — ik zal uitvoeren; vacanam — bevel; tava — Jouw.
Arjuna zei: Mijn dierbare KŠa, o onfeilbare, mijn illusie is nu
geweken. Door Jouw genade heb ik mijn geheugen herwonnen.
Ik ben nu overtuigd, vrij van twijfels en bereid te doen wat Je me
opdraagt.

Commentaar: De wezenlijke positie van het levend wezen, dat hier vertegenwoordigd wordt door Arjuna, is dat het volgens de opdracht van
de Allerhoogste Heer moet handelen; het is bestemd voor zelfdiscipline.
®r… Caitanya Mahprabhu zegt dat de werkelijke positie van het levend
wezen die van een eeuwige dienaar van de Allerhoogste Heer is. Wanneer
het dit principe vergeet, raakt het levend wezen geconditioneerd door de
materiële natuur, maar wanneer het de Allerhoogste Heer dient, wordt het
de bevrijde dienaar van God.
Het is de wezenlijke positie van het levend wezen om een dienaar
te zijn; het moet óf de illusionerende my óf de Allerhoogste Heer dienen. Als het de Allerhoogste Heer dient, bevindt het zich in zijn normale
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positie, maar als het er de voorkeur aan geeft de illusionerende, externe
energie te dienen, dan zal het zeker verstrikt raken. Wanneer het levend
wezen in illusie is, dient het in de materiële wereld. Het is gebonden door
zijn lust en verlangens, maar toch denkt het dat het de heer van de wereld
is. Dat wordt illusie genoemd. Wie bevrijd is, is vrij van illusie en geeft
zich vrijwillig over aan de Allerhoogste om in overeenstemming met Zijn
verlangens te handelen.
De laatste illusie, de laatste valstrik van my om het levend wezen te
vangen, is de suggestie dat het God is. Het levend wezen denkt dan dat het
niet langer een geconditioneerde ziel is, maar God. Het is zo onintelligent,
dat het zich niet afvraagt hoe het als God tóch in twijfel kon verkeren. Dat
is iets wat niet bij zo’n levend wezen opkomt en dat is dus de laatste valstrik van de illusie. Eigenlijk betekent bevrijd raken van de illusionerende
energie dat men KŠa, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, begrijpt en
ermee instemt om in overeenstemming met Zijn wil te handelen.
Het woord ‘moha’ is zeer belangrijk in dit vers. Moha heeft betrekking
op dat wat het tegenovergestelde is van kennis. In feite is werkelijke kennis het besef dat ieder levend wezen een eeuwige dienaar is van de Heer.
Maar in plaats van te denken dat dat zijn positie is, denkt het levend wezen dat het niet een dienaar is, maar dat het de meester van de materiële
wereld is, omdat het de baas wil spelen over de materiële natuur. Dat is de
illusie waarin het verkeert. Deze illusie kan door de genade van de Heer
of door de genade van een zuivere toegewijde teniet worden gedaan.
Wanneer die illusie voorbij is, stemt men ermee in om KŠa-bewust te
handelen.
KŠa-bewustzijn betekent handelen in overeenstemming met de wil
van KŠa. Een geconditioneerde ziel, verward door materie, de externe
energie, weet niet dat de Allerhoogste Heer de meester is, die vol kennis
is en de eigenaar van alles. Hij kan alles wat Hij wil aan Zijn toegewijden
geven; Hij is ieders vriend, maar Hij besteedt speciale aandacht aan Zijn
toegewijde. Hij is de bestuurder van deze materiële natuur en van alle levende wezens. Hij is ook de bestuurder van de onvermoeibare tijd en Hij
is vervuld van alle volheden en vermogens. De Allerhoogste Persoonlijkheid Gods kan zelfs Zichzelf aan de toegewijde geven. Wie Hem niet kent
is in de greep van de illusie; zo iemand wordt geen toegewijde, maar een
dienaar van my.
Maar Arjuna raakte bevrijd van alle illusie nadat hij de Bhagavad-g…t
van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods had gehoord. Hij zag in dat
KŠa niet alleen zijn vriend was, maar ook de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods en hij begreep wie KŠa werkelijk was. Het bestuderen van
de Bhagavad-g…t betekent dus dat men begrijpt wie KŠa werkelijk is.
Wanneer iemand volledige kennis bezit, geeft hij zich vanzelf over aan
KŠa. Toen Arjuna begreep dat het het plan van KŠa was om de on-
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nodige bevolkingsgroei te verminderen, stemde hij ermee in te strijden
volgens het verlangen van KŠa. Hij nam opnieuw zijn wapens op — zijn
pijlen en zijn boog — om te strijden in opdracht van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods.

tekst 74
SaÅYa ovac
wTYah& vaSaudevSYa PaaQaRSYa c MahaTMaNa" )
Sa&vadiMaMaMaé[aEzMad(>auTa& raeMahzR<aMa( )) 74 ))

sañjaya uvca
ity ahaˆ vsudevasya
prthasya ca mahtmanaƒ
saˆvdam imam arauam
adbhutaˆ roma-haraŠam
sañjayaƒ uvca — Sañjaya zei; iti — zo; aham — ik; vsudevasya — van
KŠa; prthasya — en Arjuna; ca — ook; mah-tmanaƒ — van de
grote zielen; saˆvdam — gesprek; imam — dit; arauam — heb gehoord; adbhutam — wonderbaarlijk; roma-haraŠam — laat het haar
overeind staan.
Sañjaya zei: Zo heb ik het gesprek gehoord tussen twee grote zielen, KŠa en Arjuna. En deze boodschap is zo wonderbaarlijk dat
mijn haar overeind staat.

Commentaar: Aan het begin van de Bhagavad-g…t vroeg Dhtar˜ra
aan zijn secretaris, Sañjaya: ‘Wat gebeurde er op het Slagveld van Kuruketra?’ Het hele werk werd in het hart van Sañjaya geopenbaard door de
genade van Vysa, zijn spiritueel leraar. Zo kon hij uitleg geven over de
gebeurtenissen op het slagveld. Het gesprek was wonderbaarlijk, omdat
het nog nooit eerder was voorgekomen dat zo’n belangrijk gesprek tussen
twee grote zielen had plaatsgevonden en het zou ook niet meer plaatsvinden. Het was wonderbaarlijk omdat de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods over Zichzelf en Zijn energieën sprak tot het levend wezen, Arjuna,
een groot toegewijde van de Heer. Wanneer we in de voetsporen van
Arjuna volgen om KŠa te begrijpen, zal ons leven gelukkig en succesvol
zijn. Sañjaya realiseerde zich dit en terwijl alles hem duidelijk werd, bracht
hij het gesprek over aan Dhtar˜ra. Tot besluit zal worden gezegd dat
overal waar KŠa en Arjuna zijn, de overwinning is.
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tekst 75
VYaaSaPa[SaadaC^]uTavaNaeTad(GauùMah& ParMa( )
YaaeGa& YaaeGaeìraTk*-Z<aaTSaa+aaTk-QaYaTa" SvYaMa( )) 75 ))

vysa-prasdc chrutavn
etad guhyam ahaˆ param
yogaˆ yogevart kŠt
skt kathayataƒ svayam
vysa-prasdt — door de genade van Vysadeva; rutavn — heb gehoord; etat — dit; guhyam — vertrouwelijke; aham — ik; param — de
allerhoogste; yogam — mystiek; yoga-…vart — van de meester van alle
mystiek; kŠt — van KŠa; skt — direct; kathayataƒ — sprekend;
svayam — persoonlijk.
Door de genade van Vysa heb ik dit zeer vertrouwelijke gesprek
rechtstreeks gehoord van de meester van alle mystiek, KŠa, die
persoonlijk tot Arjuna sprak.

Commentaar: Vysa was de spiritueel leraar van Sañjaya, die erkent dat
het door de genade van Vysa was dat hij de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods kon begrijpen. Dit betekent dat men KŠa niet rechtstreeks moet
proberen te begrijpen, maar via een tussenpersoon, namelijk de spiritueel
leraar. De spiritueel leraar is de transparante tussenpersoon, hoewel de
ervaring niettemin rechtstreeks is. Dit is het mysterie van de opeenvolging
van discipelen. Als de spiritueel leraar bonafide is, kan men de Bhagavadg…t rechtstreeks horen zoals Arjuna deze hoorde.
Over de hele wereld zijn er veel mystici en yog…’s, maar KŠa is de
meester van alle yogamethoden. In de Bhagavad-g…t wordt de instructie van KŠa duidelijk vermeld: geef je over aan KŠa. Wie dat doet, is
de allerhoogste yog…. Dit wordt bevestigd in de laatste tekst van het zesde
hoofdstuk: yoginm api sarvem.
Nrada is de directe discipel van KŠa en de spiritueel leraar van
Vysa. Vysa is daarom net zo bonafide als Arjuna, omdat hij deel uitmaakt van de opeenvolging van discipelen. Sañjaya is de directe discipel
van Vysa en door de genade van Vysa werden zijn zintuigen gezuiverd,
zodat hij KŠa rechtstreeks kon zien en horen. Wie rechtstreeks van KŠa
hoort, kan deze vertrouwelijke kennis begrijpen. Wie niet in contact staat
met de opeenvolging van discipelen, kan niet van KŠa horen; daarom is
de kennis van zo iemand altijd onvolmaakt, althans wat het begrijpen van
de Bhagavad-g…t betreft.
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In de Bhagavad-g…t worden alle yogamethoden — karma-yoga,
jñna-yoga en bhakti-yoga — uitgelegd. KŠa is de meester van al deze
mystieke stelsels. Maar net zoals Arjuna fortuinlijk genoeg was om KŠa
rechtstreeks te begrijpen, was Sañjaya, door de genade van Vysa, ook in
staat om rechtstreeks van KŠa te horen. In wezen bestaat er geen verschil tussen rechtstreeks van KŠa horen en rechtstreeks van KŠa horen
via een bonafide spiritueel leraar als Vysa. De spiritueel leraar is ook de
vertegenwoordiger van Vysadeva. Volgens het vedische systeem wordt
er daarom op de verjaardag van de spiritueel leraar door de discipelen
een ceremonie georganiseerd die Vysa-p™j wordt genoemd.

tekst 76
raJaNSa&SMa*TYa Sa&SMa*TYa Sa&vadiMaMaMad(>auTaMa( )
ke-XavaJauRNaYaae" Pau<Ya& ôZYaaiMa c MauhuMauRhu" )) 76 ))

rjan saˆsmtya saˆsmtya
saˆvdam imam adbhutam
keavrjunayoƒ puŠyaˆ
hymi ca muhur muhuƒ
rjan — o koning; saˆsmtya — herinnerend; saˆsmtya — herinnerend;
saˆvdam — boodschap; imam — deze; adbhutam — wonderbaarlijke;
keava — van Heer KŠa; arjunayoƒ — en Arjuna; puŠyam — vrome;
hymi — ik verheug me; ca — en; muhuƒ muhuƒ — herhaaldelijk.
O koning, nu ik me deze wonderbaarlijke en heilige dialoog tussen KŠa en Arjuna herhaaldelijk herinner, verheug ik me en
raak ik onophoudelijk in vervoering.

Commentaar: Het doorgronden van de Bhagavad-g…t is zoiets transcendentaals, dat iedereen die vertrouwd raakt met de gesprekken van
Arjuna en KŠa, deugdzaam wordt en deze gesprekken niet meer kan
vergeten. Dat is de transcendentale positie van het spirituele leven. Met
andere woorden, wie de G…t uit de juiste bron verneemt, rechtstreeks van
KŠa, wordt volledig KŠa-bewust. Het gevolg van het KŠa-bewustzijn
is dat men steeds meer verlicht wordt en dat men in vervoering van het
leven geniet, niet alleen voor een korte tijd, maar op ieder moment.

tekst 77
TaÀ Sa&SMa*TYa Sa&SMa*TYa æPaMaTYad(>auTa& hre" )
ivSMaYaae Mae MahaNraJaNôZYaaiMa c PauNa" PauNa" )) 77 ))
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tac ca saˆsmtya saˆsmtya
r™pam aty-adbhutaˆ hareƒ
vismayo me mahn rjan
hymi ca punaƒ punaƒ
tat — die; ca — en; saˆsmtya — herinnerend; saˆsmtya — herinnerend; r™pam — gedaante; ati — buitengewoon; adbhutam — wonderbaarlijke; hareƒ — van Heer KŠa; vismayaƒ — ontzag; me — mijn;
mahn — groot; rjan — o koning; hymi — ik verheug me; ca — ook;
punaƒ punaƒ — herhaaldelijk.
O koning, nu ik me die wonderbaarlijke gedaante van Heer KŠa
herhaaldelijk voor de geest haal, word ik bevangen door een steeds
grotere verbazing en verheug ik me telkens weer.

Commentaar: Door de genade van Vysa blijkt ook Sañjaya in staat te
zijn geweest de kosmische gedaante van KŠa te aanschouwen die aan
Arjuna getoond werd. Er werd gezegd dat Heer KŠa een dergelijke gedaante nooit eerder had vertoond. Ze werd alleen aan Arjuna getoond,
maar toch konden ook sommige grote toegewijden de kosmische gedaante van KŠa zien toen deze aan Arjuna werd getoond, en Vysa
was een van hen. Hij is een van de grote toegewijden van de Heer en hij
wordt beschouwd als een krachtige incarnatie van KŠa. Vysa onthulde
deze visie aan zijn discipel Sañjaya, die zich de wonderbaarlijke gedaante
van KŠa, die aan Arjuna werd getoond, herinnerde en er telkens weer
vreugde aan beleefde.

tekst 78
Ya}a YaaeGaeìr" k*-Z<aae Ya}a PaaQaaeR DaNauDaRr" )
Ta}a é[qivRJaYaae >aUiTaDa]uRva NaqiTaMaRiTaMaRMa )) 78 ))

yatra yogevaraƒ kŠo
yatra prtho dhanur-dharaƒ
tatra r…r vijayo bh™tir
dhruv n…tir matir mama
yatra — waar; yoga-…varaƒ — de meester van de mystiek; kŠaƒ — Heer
KŠa; yatra — waar; prthaƒ — de zoon van Pth; dhanuƒ-dharaƒ —
de drager van de pijl en boog; tatra — daar; r…ƒ — rijkdom; vijayaƒ
— overwinning; bh™tiƒ — uitzonderlijk vermogen; dhruv — zeker; n…tiƒ
— moraliteit; matiƒ mama — mijn mening.
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Overal waar KŠa is, de meester van alle mystici, en overal waar
Arjuna is, de allerbeste boogschutter, daar zullen zeker ook rijkdom, overwinning, uitzonderlijk vermogen en moraliteit zijn. Dat
is mijn mening.

Commentaar: De Bhagavad-g…t begon met een vraag van Dhtar˜ra.
Hij had de hoop dat zijn zonen, bijgestaan door grote strijders zoals Bh…ma,
DroŠa en KarŠa, de overwinning zouden behalen. Hij had de hoop dat
de overwinning aan zijn kant zou zijn. Maar nadat Sañjaya de situatie op
het slagveld beschreven had, zei hij tegen de koning: ‘U  denkt aan de
overwinning, maar volgens mij is al het geluk te vinden daar waar KŠa en
Arjuna aanwezig zijn.’ Hiermee bevestigde hij rechtstreeks dat Dhtar˜ra
niet op een overwinning kon rekenen. Het stond vast dat de kant van
Arjuna de overwinning zou behalen, omdat KŠa daar aanwezig was.
Door de taak van Arjuna’s wagenmenner te vervullen, gaf KŠa blijk
van nog een volheid. KŠa bezit alle volheden en onthechting is daar een
van. Er zijn veel voorbeelden van zulke onthechting, want KŠa is de
meester van onthechting.
In werkelijkheid speelde de strijd zich af tussen Duryodhana en
Yudhi˜hira. Arjuna streed voor zijn oudere broer Yudhi˜hira. Omdat
KŠa en Arjuna aan de kant van Yudhi˜hira stonden, stond zijn overwinning vast. De strijd zou beslissen wie over de wereld zou heersen en
Sañjaya voorspelde dat de macht in handen van Yudhi˜hira zou komen.
Hier wordt ook voorspeld dat Yudhi˜hira na het behalen van de overwinning meer en meer succes zou hebben; niet alleen omdat hij rechtschapen
en vroom was, maar ook omdat hij een strikt moreel persoon was. In heel
zijn leven sprak hij geen enkele leugen.
Er zijn veel personen met weinig intelligentie die de Bhagavad-g…
t beschouwen als een gesprek over verschillende onderwerpen tussen
twee vrienden op een slagveld. Maar zo’n boek kan geen heilig geschrift
zijn. Sommigen zullen het bezwaar maken dat KŠa Arjuna aanspoorde
om te strijden, wat immoreel is. Maar de situatie wordt duidelijk verklaard:
de Bhagavad-g…t is de allerhoogste instructie over moraliteit. De allerhoogste instructie over moraliteit wordt in het negende hoofdstuk, tekst
vierendertig, gegeven: man-man bhava mad-bhaktaƒ. Men moet een
toegewijde van KŠa worden en overgave aan Hem is de essentie van
alle religie (sarva-dharmn parityajya mm ekaˆ araŠaˆ vraja). De
instructies van de Bhagavad-g…t vormen het allerhoogste stelsel van religie en moraliteit. Alle andere stelsels kunnen weliswaar een zuiverende
werking hebben en kunnen tot dit stelsel leiden, maar de laatste instructie
van de G…t is de eindconclusie wat betreft alle moraliteit en religie: overgave aan KŠa. Dat is het oordeel van het achttiende hoofdstuk.
Uit de Bhagavad-g…t kunnen we leren dat zelfrealisatie door filoso-
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fische speculatie en meditatie een bepaald proces is, maar dat volledige
overgave aan KŠa de hoogste perfectie is. Dat is de essentie van het
onderricht van de Bhagavad-g…t. Het pad van de regulerende principes
overeenkomstig de verschillende sociale klassen en de verschillende religieuze stelsels is weliswaar een vertrouwelijk pad van kennis, maar hoewel
de religieuze rituelen vertrouwelijk zijn, zijn meditatie en het cultiveren
van kennis nog vertrouwelijker. En de meest vertrouwelijke instructie is
dat men zich overgeeft aan KŠa door volledig KŠa-bewust devotionele
dienst te verrichten. Dat is de essentie van het achttiende hoofdstuk.
Een ander aspect dat in de Bhagavad-g…t behandeld wordt, is dat
KŠa, de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, werkelijk de waarheid is.
Men kan zich bewust worden van drie aspecten van de Absolute Waarheid: het onpersoonlijk Brahman, de gelokaliseerde Paramtm en uiteindelijk de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, KŠa. Perfecte kennis
over de Absolute Waarheid betekent perfecte kennis over KŠa. Wanneer
men KŠa begrijpt, maken alle kennisgebieden integraal deel uit van dat
begrip.
KŠa is transcendentaal, want Hij bevindt Zich altijd in Zijn eeuwige
interne vermogen. De levende wezens komen voort uit Zijn energie en
worden onderverdeeld in twee klassen: de eeuwig geconditioneerde en
de eeuwig bevrijde levende wezens. Er bestaan ontelbare levende wezens en ze worden gezien als integrerende deeltjes van KŠa. De materiële energie bestaat uit vierentwintig elementen. De schepping wordt
geschapen en vernietigd door de externe energie, die voortgedreven wordt
door de eeuwige tijd. Deze verschijning van de kosmos is afwisselend
zichtbaar en onzichtbaar.
In de Bhagavad-g…t werden vijf hoofdonderwerpen besproken:
de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, de materiële natuur, de levende
wezens, de eeuwige tijd en alle soorten activiteiten. Alles is afhankelijk
van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, KŠa. Alle opvattingen van
de Absolute Waarheid — het onpersoonlijk Brahman, de gelokaliseerde
Paramtm en welke andere opvatting van het transcendentale dan ook
— vallen binnen het bestek van het begrijpen van de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Hoewel de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, het
levend wezen, de materiële natuur en de tijd oppervlakkig gezien verschillend lijken te zijn, is er niets wat van de Allerhoogste verschilt. Maar
de Allerhoogste is altijd verschillend van alles. Heer Caitanya’s filosofie is
die van ‘onvoorstelbare eenheid en verscheidenheid’. Dit filosofische stelsel vormt de perfecte kennis van de Absolute Waarheid.
In zijn oorspronkelijke positie is het levend wezen zuiver spiritueel.
Het is net als een atomisch deeltje van de Allerhoogste Ziel. Heer KŠa kan
op die manier vergeleken worden met de zon en de levende wezens met
de zonneschijn. Omdat de levende wezens de tussenenergie van KŠa
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zijn, hebben ze de neiging om of met de materiële energie of met de spirituele energie in contact te staan. Met andere woorden, de positie van het
levend wezen is in het midden van de twee energieën van de Heer, en
omdat het tot Zijn hogere energie behoort, heeft het een kleine hoeveelheid onafhankelijkheid. Door op de juiste manier van die onafhankelijkheid gebruik te maken, komt het rechtstreeks onder de leiding van KŠa
te staan. Zo bereikt het zijn normale toestand in de vreugdeschenkende
energie.

Zo eindigen de commentaren van ®r… ®r…mad A.C. Bhaktivedanta Swami
Prabhupda bij het achttiende hoofdstuk van ®r…mad Bhagavad-g…t, getiteld
‘Conclusie: De volmaaktheid van onthechting’.

APPENDIces

Noot bij de tweede editie

Voor lezers die vertrouwd zijn met de eerste editie van Bhagavad-g…t

zoals ze is zijn enkele woorden over deze tweede editie op hun plaats.
Hoewel de twee edities in veel opzichten identiek zijn, zijn de editors van de Bhaktivedanta Book Trust teruggegaan naar de oudste manuscripten in hun archieven om deze tweede editie nog getrouwer te maken
aan het oorspronkelijke werk van ®r…la Prabhupda.
In 1967, twee jaar nadat hij vanuit India in Amerika aankwam, legde
®r…la Prabhupda de laatste hand aan Bhagavad-g…t As It Is. De Macmillan
Company publiceerde in 1968 een verkorte uitgave en in 1972 de eerste
onverkorte uitgave.
De nieuwe Amerikaanse discipelen die ®r…la Prabhupda hielpen bij
het drukklaar maken van het manuscript, worstelden met verschillende
moeilijkheden. Degenen die de opnames van zijn dictaten uittypten, hadden soms moeite om zijn Engels met zwaar accent te volgen en de citaten uit het Sanskriet klonken hen vreemd in de oren. De editors voor
het Sanskriet waren nauwelijks meer dan beginnelingen in die taal. De
editors voor het Engels moesten dus het beste maken van een manuscript
vol hiaten en fonetische benaderingen. Maar hun inspanning om het werk
van ®r…la Prabhupda te publiceren was een succes en Bhagavad-g…t As
It Is is voor geleerden en toegewijden over de hele wereld de standaardeditie geworden.
Voor deze tweede editie hadden de discipelen van ®r…la Prabhupda
echter het voordeel al gedurende vijftien jaar met zijn boeken te hebben
gewerkt. De editors voor het Engels waren nu vertrouwd met zijn filosofie
en taal en de editors voor het Sanskriet waren ondertussen volleerde
experts geworden. Ze waren nu in staat hun weg te vinden door het complexe manuscript door dezelfde commentaren in het Sanskriet te raadplegen die ®r…la Prabhupda ook gebruikt had toen hij Bhagavad-g…t As It Is
schreef.
Het resultaat is een authentiekere en rijkere tekst. De woord-voorwoordvertalingen van de sanskrietteksten volgen nu nauwgezetter de standaard in andere boeken van ®r…la Prabhupda en zijn daardoor duidelijker
en exacter. In enkele gevallen zijn de vertalingen herzien, hoewel deze
al correct waren, om ze dichter bij het oorspronkelijke Sanskriet en het
oorspronkelijke dictaat van ®r…la Prabhupda te brengen. In de Bhaktivedanta-commentaren zijn veel passages die in de eerste editie ontbraken,
teruggeplaatst. Daarnaast worden van de sanskrietcitaten waarvan de bron-
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nen in de eerste editie ongenoemd waren gebleven, nu de volledige verwijzing (hoofdstuk- en versnummer) gegeven.

Over de schrijver

®rŸ ®rŸmad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupda werd in 1896 ge-

boren in Calcutta, India. Hij ontmoette zijn spiritueel leraar, ®r…la Bhaktisiddhnta Sarasvat… Gosvm… µhkura, voor het eerst in Calcutta in 1922.
®r…la Bhaktisiddhnta Sarasvat…, een vooraanstaand godsdienstgeleerde en
de oprichter van vierenzestig Gau…ya Ma˜ha’s (vedische instituten), waardeerde deze goed opgeleide jonge man en overtuigde hem zijn leven te
wijden aan het onderwijzen van vedische kennis. ®r…la Prabhupda werd
zijn volgeling en elf jaar later, in Allahabad, werd hij officieel ingewijd als
zijn leerling.
®r…la Bhaktisiddhnta Sarasvat… µhkura verzocht ®r…la Prabhupda bij
hun eerste ontmoeting in 1922 om de vedische kennis in de Engelse taal
te verspreiden. In de jaren daarna schreef ®r…la Prabhupda een commentaar op de Bhagavad-g…t en hielp hij de Gau…ya Ma˜ha. In 1944 begon hij
het tweemaandelijkse Engelstalige tijdschrift Back to Godhead uit te geven.
®r…la Prabhupda deed al het werk alleen: hij voerde de redactie, typte de
manuscripten, controleerde de proefdrukken en verspreidde zelfs persoonlijk de afzonderlijke nummers. Het tijdschrift wordt nu voortgezet
door zijn leerlingen.
In 1950 trok ®r…la Prabhupda zich terug uit het gezinsleven en betrad
de vnaprastha-orde om zich meer te wijden aan studie en aan het schrijven van boeken. Hij reisde af naar de heilige plaats Vndvana en leefde
daar zeer bescheiden in de historische Rdh-Dmodara-tempel. Daar
hield hij zich een aantal jaren bezig met diepgaande studie en met schrijven. In 1959 aanvaardde hij de onthechte levensorde (sannysa). In de
Rdh-Dmodara-tempel begon ®r…la Prabhupda aan zijn meesterwerk:
een meerdelige vertaling met commentaar van het 18.000 verzen tellende
®r…mad-Bhgavatam (Bhgavata P™raŠa). Hij schreef er ook Easy Journey
to Other Planets.
Na de publicatie van drie delen van het ®r…mad-Bhgavatam, reisde
®r…la Prabhupda in 1965 naar de Verenigde Staten van Amerika om de
opdracht van zijn spiritueel leraar te vervullen. In de jaren die volgden,
vertaalde hij meer dan vijftig delen van de filosofische en religieuze Indiase klassieke werken en voorzag ze van gezaghebbend commentaar. Hij
schreef ook verschillende samenvattende studies.
Toen ®r…la Prabhupda met een vrachtschip in New York aankwam,
had hij nauwelijks geld. Pas na een jaar van grote moeilijkheden, slaagde
hij er in juli 1966 in de Internationale Gemeenschap voor Krishna-bewust-
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zijn (ISKCON)1 op te richten. Tot zijn heengaan op 14 november 1977 leidde
hij de beweging en zag hij haar uitgroeien tot een wereldwijd verbond van
meer dan honderd rama’s, scholen, tempels, instellingen en landbouwgemeenschappen.
In 1972 introduceerde ®r…la Prabhupda in het westen het vedische model van basis- en voortgezet onderwijs met de oprichting van de gurukula
(school van de guru) in Dallas, Texas. Onder zijn leiding stichtten zijn leerlingen meer van dergelijke scholen in de Verenigde Staten en de rest van
de wereld.
®r…la Prabhupda nam ook het initiatief voor de bouw van verschillende grote internationale culturele centra in India. Het centrum in ®r…dhma
Mypur in West-Bengalen is de locatie voor een geplande spirituele stad,
een ambitieus bouwproject dat gespreid over vele jaren zal worden uitgevoerd. In Vndvana bevinden zich de prachtige KŠa-Balarma-tempel,
het Internationaal Gastenhuis en een gurukula. Daarnaast is er een prachtig
monument voor ®r…la Prabhupda en een museum. In Mumbai bevindt zich
ook een belangrijk centrum voor cultuur en onderwijs. Verder bestaan er
plannen voor nog een dozijn centra in belangrijke plaatsen op het Indiase
subcontinent.
Maar de belangrijkste bijdrage van ®r…la Prabhupda zijn zijn boeken.
Ze worden door de academische wereld hoog aangeschreven om hun
gezag, diepgang en helderheid en in veel hogere onderwijsinstellingen
worden ze als studieboeken gebruikt. Zijn werken zijn in meer dan vijftig
talen verschenen. De Bhaktivedanta Book Trust (BBT), die in 1972 werd
opgericht om het werk van ®r…la Prabhupda uit te geven, is zo uitgegroeid
tot de grootste uitgever ter wereld op het gebied van Indiase filosofie en
religie.
Ondanks zijn gevorderde leeftijd reisde ®r…la Prabhupda in slechts
twaalf jaar tijd veertien maal de wereld rond voor lezingtournees die hem
naar zes continenten brachten. En ondanks zijn zeer drukbezette schema
ging ®r…la Prabhupda onverminderd door met schrijven. Zijn werken
vormen een ware bibliotheek van vedische filosofie, religie, literatuur en
cultuur.

1

Letterwoord voor International Society for Krishna Consciousness.

Referenties

De commentaren in de Bhagavad-g…t zoals ze is worden allemaal beves
tigd door standaardautoriteiten. De volgende authentieke teksten worden
aangehaald. Zie het register van geciteerde teksten (pagina 904) voor
exacte referenties.

Amta-bindu Upaniad
Atharva-veda
Bhakti-rasmta-sindhu
Bhvrtha-d…pik
Brahma-saˆhit
Brahma-s™tra
Bhad-raŠyaka Upaniad
Bhad-viŠu-smti
Bhan-nrad…ya PurŠa
Caitanya-caritmta
Chndogya Upaniad
G…t-bh™aŠa-bhya
G…t-mhtmya
Gautam…ya-tantra
Gopla-tpan… Upaniad
Gurva˜aka
Hari-bhakti-vilsa
Ia Upaniad
Ka˜ha Upaniad
Kali-santaraŠa Upaniad
Kau…tak… Upaniad
Kurma PurŠa
Mdhyandinyana-ruti
Mahbhrata
Mah Upaniad
Mah-nryaŠa Upaniad
MŠ™kya Upaniad
Manu-smti

Moka-dharma
MuŠaka Upaniad
Nrada-pañcartra
NryaŠa Upaniad
NryaŠ…ya
Nirukti (woordenboek)
Nsiˆha PurŠa
Padma PurŠa
Padyval…
Parara-smti
Prana Upaniad
Purua-bodhin… Upaniad
¬g-veda
Stvata-tantra
®ik˜aka
®r…mad-Bhgavatam
Stotra-ratna
Subla Upaniad
®vetvatara Upaniad
Taittir…ya šraŠyaka
Taittir…ya Saˆhit
Taittir…ya Upaniad
Upademta
Varha PurŠa
Vednta-s™tra
ViŠu PurŠa
Yjñavalkya-smti
Yoga-s™tra
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šcrya — iemand die onderricht door het voorbeeld te geven; een spiritueel leraar.
Acintya-bhedbheda-tattva — Heer Caitanya’s leer van de ‘onvoorstelbare eenheid en verscheidenheid’ van God en Zijn energieën.
Agni — de halfgod van vuur.
Agnihotra-yajña — het ceremoniële vuuroffer dat tijdens vedische rituelen gehouden wordt.
Aha‰kra — vals ego, waardoor de ziel zich misidentificeert met het
materiële lichaam.
Ahiˆs — geweldloosheid.
Akarma — ‘inactiviteit’; devotionele activiteit, die geen karmische reacties veroorzaakt.
šnanda — spirituele gelukzaligheid.
Apar-prakti — materie, de lagere energie van de Heer.
Arcana — de procedures die gevolgd worden voor het vereren van de
arc-vigraha. Zie: Arc-vigraha.

Arc-vigraha — de gedaante van God die gemanifesteerd wordt door
materiële elementen, zoals in een schilderij of een beeld van KŠa dat
in een huis of tempel vereerd wordt. De Heer is in deze gedaante aanwezig en aanvaardt zo de verering van Zijn toegewijden persoonlijk.
šrya — een beschaafde volgeling van de vedische cultuur; iemand die
spirituele vooruitgang als doel heeft.
šrama’s — de vier spirituele orden volgens het vedisch sociaal systeem: brahmacarya (studentenleven), ghastha (gehuwd leven), vnaprastha (de teruggetrokken levensorde) en sannysa (de onthechte
levensorde).
A˜‰ga-yoga — het ‘achtvoudige pad’ dat uit de volgende onderdelen
bestaat: yama en niyama (moreel gedrag), sana (lichaamshoudingen), prŠyma (beheersen van de ademhaling), pratyhra (het
terugtrekken van de zintuigen), dhraŠ (de geest in evenwicht brengen), dhyna (meditatie) en samdhi (diepe meditatie op ViŠu in
het hart).
Asura — iemand die gekant is tegen het dienen van de Heer.
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Atharva-veda — een van de vier veda’s, de oorspronkelijke heilige teksten die door de Heer Zelf gesproken werden. De Atharva-veda bestaat voornamelijk uit mantra’s en gebeden, bedoeld om ziekte en
onheil tegen te gaan.
štm — het zelf. štm kan verwijzen naar het lichaam, de geest, de intelligentie of  het Allerhoogste Zelf. Maar meestal verwijst het naar de
individuele ziel.
Avatra — ‘iemand die neerdaalt’; een volledig of gedeeltelijk bekrachtigde incarnatie van God die voor een speciale missie neerdaalt uit de
spirituele hemel.
Avidy — onwetendheid.

Bhagavn — Hij die alle volheden bezit’; de Allerhoogste Heer, de bron
van alle schoonheid, kracht, roem, rijkdom, kennis en onthechting.
Bhakta — toegewijde.
Bhakti — devotionele dienst voor de Allerhoogste Heer.
Bhakti-rasmta-sindhu — een zestiende-eeuws handboek over devotionele dienst geschreven in het Sanskriet door ®r…la R™pa Gosvm….
Bhakti-yoga — zich verbinden met de Allerhoogste Heer door devotionele dienst.
Bharata — een koning van Bhrata-vara (dat eens de hele aarde omvatte) en een groot toegewijde van de Heer; de PŠava’s stamden
van hem af.
Bhrata-vara — een naam voor de aarde (nu voor India) afgeleid van
Koning Bharata. Zie: Bharata.
Bhva — extase; het stadium van bhakti net vóór zuivere liefde voor
God.
Bh…ma — de nobele generaal die gerespecteerd werd als de ‘grootvader’ van de Kuru-dynastie.
Brahm — het eerstgeschapen wezen van het universum, dat aan de
hand van de aanwijzingen van Heer ViŠu alle levensvormen in het
universum schept en de hoedanigheid hartstocht bestuurt.
Brahmacr… — een celibatair student volgens het vedisch sociaal systeem. Zie: šrama’s; Brahmacarya.
Brahmacarya — (1) celibatair studentenleven; (2) de eerste orde van het
vedisch spiritueel leven; (3) de gelofte van strikte onthouding van seksualiteit.
Brahma-jijñs — onderzoek naar spirituele kennis.
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Brahmajyoti — de spirituele gloed die het transcendentale lichaam van
Heer KŠa uitstraalt en die de spirituele wereld verlicht.
Brahmaloka — de verblijfplaats van Heer Brahm, de hoogste planeet
in deze wereld.
Brahman — (1)   de   individuele   ziel;   (2)   het   onpersoonlijke,   alomtegenwoordige   aspect   van   de   Allerhoogste;   (3)   de   Allerhoogste   Persoonlijkheid Gods; (4) de mahat-tattva, de totale materiële substantie.
BrhmaŠa — iemand van de intelligentste klasse van mensen volgens de
vier geledingen naar voorgeschreven plicht van de vedische samenleving.
Brahma-saˆhit — een zeer oude tekst waarin gebeden van Heer Brahm aan Heer KŠa staan opgetekend; ontdekt in Zuid-India door
Caitanya Mahprabhu.
Buddhi-yoga — andere term voor bhakti-yoga (devotionele dienst aan
KŠa), die aangeeft dat daarin de intelligentie (buddhi) voor het
hoogste doel gebruikt wordt.
Caitanya-caritmta — biografie van ®r… Caitanya Mahprabhu, geschre-ven in Bengali aan het eind van de zestiende eeuw door ®r…la
KŠadsa Kavirja.
Caitanya Mahprabhu — de incarnatie van Heer KŠa in het Tijdperk  
van Kali. Hij verscheen in 1486 in Navadv…pa, West-Bengalen, en voerde het yuga-dharma (het belangrijkste religieuze systeem voor dit tijdperk) in: het gezamenlijk zingen van de heilige namen van God.
CaŠla — hondenvleeseter; kasteloze.
Candra — de heersende halfgod van de maan (Candraloka).
Cturmsya — de vier maanden van het regenseizoen in India, waarin
toegewijden van ViŠu speciale ascese beoefenen.
CintmaŠi-steen — een spirituele edelsteen (‘toetssteen’) met een mystiek vermogen, die in de spirituele hemel te vinden is. Hij vervult alle
verlangens van degene die hem in bezit heeft. Wanneer hij an-dere
metalen aanraakt, veranderen deze in goud.
Deva — een halfgod of goddelijk persoon.
Dharma — (1) religieuze principes; (2) iemands eeuwige, natuurlijke bezigheid (namelijk devotionele dienst aan de Heer).
Dhyna — meditatie.
Dvpara-yuga — Zie: Yuga’s.
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Gandharva’s — de  hemelse  zangers  en  muzikanten  onder  de  halfgoden.
Garbhodaka-y… ViŠu — Zie: Purua-avatra’s.
Garua — de goddelijke vogel die Heer ViŠu draagt.
Goloka —  KŠaloka, de eeuwige verblijfplaats van Heer KŠa.
Gosvm… (goswami) — een svm… (swami), iemand die in staat is zijn
zintuigen volledig te beheersen.
Ghastha — een getrouwd persoon die volgens het vedisch sociaal systeem leeft. Zie: šrama’s.
GuŠa’s — de drie hoedanigheden, of kwaliteiten, van de materiële wereld: goedheid, hartstocht en onwetendheid.
Guru — een spiritueel leraar.

Indra — de koning van de hemelse planeten en de heersende halfgod
over de regen.

J…va (J…vtm) — de eeuwige, individuele ziel.
Jñna — transcendentale kennis.
Jñna-yoga — het pad van spiritueel inzicht door op speculatief-filosofische manier naar de waarheid te zoeken.
Jñn… — iemand die het pad van jñna-yoga volgt.

Kla — tijd.
Kali-yuga — het tijdperk van strijd en hypocrisie, dat vijfduizend jaar geleden begon en in totaal 432.000 jaar duurt. Zie ook: Yuga’s.
Kalpa — tijdsduur van een dag van Brahm; 4.320.000.000 jaar.
KraŠodaka-y… ViŠu (Mah-ViŠu) — Zie: Purua-avatra’s.
Karma — materiële activiteiten waardoor iemand zich blootstelt aan karmische reacties. Vaak wordt met ‘karma’ ook verwezen naar die karmische reacties zelf.
Karma-yoga — het pad van godsrealisatie waarbij de vruchten van activiteiten aan God worden opgedragen.
Karm… — iemand die bezig is met karma (resultaatgerichte activiteiten);
een materialist.
KŠaloka — de allerhoogste verblijfplaats van Heer KŠa.
Katriya — iemand van de militaire of besturende klasse van mensen
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volgens de vier geledingen naar voorgeschreven plicht van de vedische samenleving.
K…rodaka-y… ViŠu — Zie: Purua-avatra’s.
Kuru’s — de afstammelingen van Kuru, in het bijzonder de zonen van
Dhtar˜ra, die zich verzetten tegen de PŠava’s.
L…l — een transcendentale ‘activiteit van vermaak’, verricht door de Allerhoogste Heer.
Loka — een planeet.
Mah-mantra — de ‘grote mantra’: Hare KŠa, Hare KŠa, KŠa KŠa,
Hare Hare/ Hare Rma, Hare Rma, Rma Rma, Hare Hare.
Mahtm — een ‘grote ziel’; een bevrijd persoon die volledig KŠa-bewust is.
Mahat-tattva — de totale materiële energie.
Mantra — een transcendentale geluidstrilling of vedische hymne.
Manu — de halfgod die de vader van de mensheid is.
My — illusie; de energie van de Allerhoogste Heer die de levende wezens misleidt, zodat ze hun eigen spirituele natuur en die van God
vergeten.
Myvd… — een impersonalist.
Mukti — bevrijding van het materiële bestaan.
Muni — een wijze.
Naikarmya — andere term voor akarma. Zie: Akarma.
NryaŠa — de vierarmige gedaante van Heer KŠa die over de VaikuŠ˜ha-planeten heerst; Heer ViŠu.
NirguŠa — zonder kenmerken of kwaliteiten. Met betrekking tot de Allerhoogste Heer betekent de term dat Hij verheven is boven materiële
kwaliteiten.
NirvŠa — bevrijding van het materiële bestaan.
Oˆ (Oˆkra) — de heilige lettergreep die de Absolute Waarheid vertegenwoordigt.
PŠava’s — de vijf zonen van koning PŠu: Yudhi˜hira, Bh…ma, Arjuna,
Nakula en Sahadeva.
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PŠu — de broer van Dhtar˜ra en vader van de PŠava’s.
Paramtm — de Superziel; het gelokaliseerde aspect van de Allerhoogste Heer; de innerlijke getuige en gids die iedere geconditioneerde ziel
vergezelt.
Parampar — een opeenvolging van discipelen (zie pag. 33).
Prakti — energie of natuur.
PrŠyma — beheersing van de ademhaling als middel om vooruitgang
te maken in yoga.
Prasdam — gewijd voedsel; voedsel dat met devotie aan Heer KŠa is
geofferd.
Pratyhra — het terugtrekken van de zintuigen als methode om vooruitgang te maken in yoga.
Prema — zuivere, spontane devotionele liefde voor God.
Pth — Kunt…, de vrouw van koning PŠu en de moeder van de PŠava’s.
PurŠa’s — de historische supplementen bij de veda’s.
Purua — ‘de genieter’; ofwel de individuele ziel, ofwel de Allerhoogste
Heer.
Purua-avatra’s — de eerste expansies van Heer ViŠu die de schepping, instandhouding en vernietiging van de materiële universa teweegbrengen. KraŠodaka-y… ViŠu (Mah-ViŠu) ligt in de Oceaan
van Oorzaken en ademt ontelbare universa uit; Garbhodaka-y…
ViŠu gaat in elk universum binnen en schept er verscheidenheid (uit
Zijn navel groeit een lotusbloem waarop Heer Brahm verschijnt, die
vervolgens de verschillende materiële verschijnselen schept); K…rodaka-y… ViŠu (de Superziel) gaat binnen in het hart van ieder geschapen wezen en in ieder atoom.
Rajo-guŠa — de hoedanigheid hartstocht.
Rkasa’s — een ras van mensetende demonen.
Rma — (1) een naam van Heer KŠa die ‘de bron van alle geluk’ betekent; (2) Heer Rmacandra, een incarnatie van KŠa als een volmaakt
rechtvaardige koning.
¬g-veda — een van de vier veda’s, de oorspronkelijke heilige teksten
die door de Heer Zelf gesproken werden. De ¬g-veda bestaat voornamelijk uit hymnen aan de halfgoden en aan ViŠu, de Allerhoog-ste
Bestuurder van deze wereld en de Heer van de halfgoden.
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R™pa Gosvm… — de leider van de zes Gosvm…’s van Vndvana, de
belangrijkste volgelingen van ®r… Caitanya Mahprabhu.
Sac-cid-nanda — eeuwig, gelukzalig en vol van kennis.
Sdhu — een heilig of KŠa-bewust persoon.
SaguŠa — ‘in het bezit van kenmerken of kwaliteiten.’ Met betrekking tot
de Allerhoogste Heer betekent de term dat Hij spirituele, transcendentale kwaliteiten bezit.
Samdhi — diepe meditatie; volkomen verdieping in godsbewustzijn.
Sma-veda — een van de vier oorspronkelijke veda’s, die uit muzikale
composities van offerhymnen bestaat; het is rijk aan prachtige lie-deren, die door de verschillende halfgoden worden gespeeld.
Saˆsra — de cyclus van geboorte en dood in de materiële wereld.
Santana-dharma — de eeuwige religie: devotionele dienst.
®a‰kara (®a‰karcrya) — de grote filosoof die de leer van advaita
(non-dualisme) grondvestte, waarin de nadruk ligt op de onpersoonlijke natuur van God en de identiteit van alle zielen met het homogene Brahman.
S‰khya — (1) analytisch onderscheid tussen het spirituele en materie; (2) het pad van devotionele dienst, zoals beschreven door Heer
Kapila, de zoon van Devah™ti.
Sa‰k…rtana — gezamenlijke verheerlijking van God, in het bijzonder door
het chanten van Zijn heilige naam.
Sannysa — de onthechte levensorde voor het cultiveren van spiritualiteit. Zie: šrama’s.
Sannys… — iemand in de onthechte levensorde. Zie: šrama’s.
®stra — geopenbaarde heilige teksten; vedische literatuur.
Sattva-guŠa — de hoedanigheid goedheid.
Satya-yuga — Zie: Yuga’s.
®iva — de halfgod die de materiële hoedanigheid onwetendheid (tamoguŠa) bestuurt en die de materiële kosmos vernietigt.
SmaraŠam — devotionele gedachtenis (aan Heer KŠa); een van de negen fundamentele vormen van bhakti-yoga, devotionele dienst.
Smti — aanvullende geopenbaarde heilige teksten bij de veda’s, zoals
de purŠa’s.
Soma-rasa — een hemels brouwsel dat door de halfgoden gedronken wordt.
®ravaŠam — horen over de Heer; een van de negen fundamentele vormen van bhakti-yoga, devotionele dienst.
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®r…mad-Bhgavatam — de purŠa of historie speciaal geschreven door
Vysadeva om Heer ®r… KŠa volledig te begrijpen.
®ruti — de veda’s.
®™dra — iemand die tot de arbeidersklasse hoort volgens de vier geledingen naar voorgeschreven plicht van de vedische samenleving.
Svm… (swami) — (1) iemand die in staat is zijn zintuigen volledig te beheersen; (2) een persoon in de onthechte levensorde.
Svargaloka — de hemelse materiële planeten, waar de halfgoden verblijven.
Svar™pa — de oorspronkelijke spirituele gedaante of wezenlijke positie
van de ziel.
Tamo-guŠa —  de hoedanigheid onwetendheid.
Tret-yuga — Zie: Yuga’s.
Upaniads — filosofische verhandelingen binnen de veda’s.
VaikuŠ˜ha’s — de eeuwige planeten van de spirituele wereld.
VaiŠava — een toegewijde van de Allerhoogste Heer (KŠa of ViŠu).
Vaiya — iemand die tot de klasse van handelaars en landheren hoort
volgens de vier geledingen naar voorgeschreven plicht van de vedische samenleving .
Vnaprastha — iemand die zich volgens het vedisch sociaal systeem
heeft teruggetrokken uit het huwelijksleven om onthechting te cultiveren. Zie: šrama’s.
VarŠrama-dharma — het vedisch sociaal systeem dat de samenleving
onderverdeelt in vier geledingen naar voorgeschreven plicht (var-Ša’s)
en vier spirituele geledingen (rama’s). Zie: šrama’s
Vasudeva — de vader van Heer KŠa.
Vsudeva — de Allerhoogste Heer, KŠa, zoon van Vasudeva en bezitter
van alles, zowel materieel als spiritueel.
Vednta-s™tra — de filosofische verhandeling van Vysadeva die uit zeer
beknopte aforismen bestaat, die de essentiële betekenis van de upaniads uitmaken.
Veda’s — de vier oorspronkelijke heilige teksten (¬g, Sma, Atharva en
Yajur).
Vidy — kennis.
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Vikarma — activiteit die indruist tegen de aanwijzingen van de heilige
teksten; zondige activiteit; activiteit die niet KŠa-bewust is.
Vir˜-r™pa — de kosmische gedaante van de Allerhoogste Heer.
ViŠu — de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods.
ViŠu-tattva — de status of categorie van Godheid.
Vivar™pa — de kosmische gedaante van de Allerhoogste Heer.
Vndvana — de transcendentale woning van Heer KŠa, ook Goloka
Vndvana of KŠaloka genoemd. Het dorp Vndvana in het dis-trict
Mathur van Uttar Pradesh, India, waar KŠa vijduizend jaar geleden
Zijn activiteiten van vermaak in Zijn kindertijd beleefde, is een manifestatie op aarde van de woning van KŠa in de spirituele wereld.
Vysadeva — de samensteller van de veda’s en auteur van de purŠa’s,
het Mahbhrata en het Vednta-s™tra.
Yajña — offer.
Yajur-veda — een van de vier veda’s, de oorspronkelijke heilige teksten
die door de Heer Zelf gesproken werden. De Yajur-veda geeft verschillende voorschriften voor het verrichten van yajña’s (offers) om de
Allerhoogste Heer, ViŠu, tevreden te stellen.
Yaka’s — de spookachtige volgelingen van de halfgod Kuvera.
Yamarja — de halfgod die zondaars na hun dood straft.
Yoga — spirituele discipline die tot doel heeft zich te verbinden met de
Allerhoogste.
Yoga-my — de interne, spirituele energie van de Heer.
Yuga — ‘een ‘tijdperk.’ Er zijn vier yuga’s, die zich eeuwig in een cyclus
afwisselen: Satya-yuga, Tret-yuga, Dvpara-yuga en Kali-yuga. Naargelang de tijdperken overgaan van Satya tot Kali, nemen religie, de
levensduur en de goede eigenschappen van de mens geleidelijk af.

Register van namen

Dit register geeft een uitleg en de locaties van 237 namen die voorkomen in de teksten van Bhagavad-g…t zoals ze is.
Het register is onderverdeeld in de volgende categorieën: Namen van
®r… KŠa (55), Namen van Arjuna (25), Namen van andere personen (105) en
Andere namen (52). De categorie Andere namen is verder onderverdeeld
in: Allerlei (5), Groepen (23), Hoornschelpen (6), Natuurverschijnselen (6),
Plaatsen (5) en Teksten (7).

Namen van ®rŸ K¬±¦a

Acyuta — Hij die Zijn toegewijden nooit teleurstelt en nooit ten val komt.
(1.21, 11.42, 18.73)
Adhiyajña — Heer van alle offers; de Superziel, de volkomen expansie
van Heer KŠa in het hart van ieder levend wezen. (8.2, 8.4)
šdideva — oorspronkelijke Allerhoogste God. (11.38)
šdikart — allerhoogste schepper. (11.37)
Amitavikrama — Hij die onbeperkte kracht heeft. (11.40)
Ananta — Hij die oneindig is; Hij die geen beperking heeft. (11.37)
Anantar™pa — Hij van wie de gedaante oneindig is. (11.38) Zie ook Vivam™rti, Vivar™pa.
Anantav…rya — Hij die oneindige vermogens heeft. (11.19, 11.40)
Aprameya — Hij die onmetelijk is. (11.17, 11.42)
Apratimaprabhva — Hij van wie de kracht onmetelijk is. (11.43)
Aris™dana — doder van vijanden. (2.4)
Bhagavn — Allerhoogste Persoonlijkheid Gods; ‘Hij die alle volheden
bezit’; de Allerhoogste Heer, de bron van alle schoonheid, kracht, roem,
rijkdom, kennis en onthechting; de naam verwijst naar de persoonlijke
gedaante van de Absolute Waarheid. (10.14, 10.17; r…-bhagavn uvca:
2.2, 2.11, 2.55, 3.3, 3.37, 4.1, 4.5, 5.2, 6.1, 6.35, 6.40, 7.1, 8.3, 9.1, 10.1, 10.19, 11.5,
11.32, 11.47, 11.52, 12.2, 13.2, 14.1, 14.22, 15.1, 16.1, 17.2, 18.2)
Bh™tabhvana — bron van alle wezens; oorsprong van alles. (9.5, 10.15)
Bh™tabht — instandhouder van alle levende wezens. (9.5)
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Bh™tea — Heer van alles; de allerhoogste bestuurder van iedereen. (10.15)
Deva — Allerhoogste Persoonlijkheid Gods; God. (11.14, 11.15, 11.44, 11.45)
Devadeva — Heer van alle halfgoden; God van goden. (10.15, 11.13)
Devavara — grootheid onder de halfgoden; beste van de goden. (11.31)
Devea — Heer van alle goden; God van de goden. (11.25, 11.37, 11.45)
Govinda — gever en object van geluk voor de koeien en voor de zintuigen. (1.32, 2.9)
Hari — ‘Hij die alle ongunstige dingen wegneemt en de harten van Zijn
toegewijden steelt.’ (11.9, 18.77)
H…kea — KŠa, de Heer die de zintuigen van de toegewijden leidt; de
meester van de zintuigen. (1.15, 1.20, 1.24, 2.9, 2.10, 11.36, 18.1)
Ÿa — Allerhoogste Heer. (11.44)
Ÿvara — Allerhoogste Heer; de Allerhoogste Bestuurder. (4.6, 15.17, 18.61)
Jagannivsa — toevlucht van het universum. (11.25, 11.37, 11.45)
Jagatpati — Heer van het hele universum. (10.15)
Janrdana — instandhouder van alle levende wezens; straffer van vijanden; ook ‘Hij die de onwetendheid van Zijn toegewijden wegneemt.’
(1.35, 1.38, 1.43, 3.1, 10.18, 11.51)
Kla — tijd (een andere vorm van KŠa). (11.32)
Kamalapatrka — Hij die ogen heeft als de bloembladen van een lotus.
(11.2)
Keava — de Allerhoogste Heer, KŠa, die prachtig lang zwart haar heeft;
doder van de demon Ke…. (1.30, 2.54, 3.1, 10.14, 11.35, 13.1, 18.76) Zie ook
Keini™dana; (Namen van andere personen) Ke….
Ke…ni™dana — doder van de demon Ke…. (18.1) Zie ook Keava; (Namen
van andere personen) Ke….
KŠa — ‘donkerblauw’; oorspronkelijke, tweearmige gedaante van de
Allerhoogste Heer, die de oorsprong van alle expansies is; de Allerhoogste Persoonlijkheid Gods; de alaantrekkelijke persoon. (1.28, 1.31, 1.40,
5.1, 6.34, 6.37, 6.39, 11.35, 11.41, 17.1, 18.75, 18.78) Zie ook De opeenvolging van discipelen, pag. 33.
Mdhava — echtgenoot van de godin van het geluk; ‘Hij die in de Madhudynastie verscheen.’ (1.14, 1.36)
Madhus™dana — doder van de demon Madhu. (1.34, 2.1, 2.4, 6.33, 8.2) Zie
ook (Namen van andere personen) Madhu.
Mahbhu — Hij die machtige armen heeft. (6.38, 11.23, 18.1) Zie ook (Namen
van Arjuna) Mahbhu.
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Mahtm — grote Heer; de grote ziel. (11.12, 11.20, 11.37, 11.50, 18.74)
Mahayogevara — machtigste mysticus. (11.9)
Paramevara — allerhoogste bestuurder. (11.3, 13.28)
Prabhu — Heer of Meester. (9.18, 9.24, 11.4, 14.21)
Prajpati — Heer der schepselen (ViŠu). (3.10)
Prapitmaha — de Heer wordt soms aangesproken als prapitmaha, de
overgrootvader, omdat Hij de schepper is van Brahm, die bekendstaat
als pitmaha, de grootvader en schepper van één universum. (11.39) Zie
ook (Namen van andere personen) Brahm.
Puruottama — ‘de meest verheven persoon’; Heer KŠa, de Allerhoogste Persoon. (8.1, 10.15, 11.3, 15.18, 15.19)
Sahasrabhu — duizendarmige. (11.46)
Sakha — dierbare vriend. (11.41)
Ugrar™pa — Hij die een woeste gedaante heeft. (11.31)
VrŠeya — afstammeling van VŠi. (1.40, 3.36)
Vsudeva — de Allerhoogste Heer, KŠa, zoon van Vasudeva en bezitter
van alles, zowel het materiële als het spirituele. (7.19, 11.50, 18.74)
ViŠu — Persoonlijkheid Gods; ‘Hij die het hele universum doordringt.’
(10.21, 11.24, 11.30)
Vivam™rti — personificatie van het universum. (11.46)
Vivar™pa — Hij wiens gedaante het universum is. (11.16)
Vivevara — Heer van het universum; de uiteindelijke bestuurder. (11.16)
Ydava — Hij die in de Yadu-dynastie verschijnt. (11.41)
Yajña — ‘de personificatie van offer’; het doel en de genieter van alle offers. (3.9, 4.23)
Yogevara — allerhoogste meester van alle mystieke krachten. (11.4,
18.75, 18.78)
Yogi — allerhoogste mysticus. (10.17)

Namen van Arjuna

Anagha — zondeloze. (3.3, 14.6, 15.20)
Arjuna — ‘de zilverwitte’; derde zoon van PŠu en innige vriend van
Heer KŠa. (1.46, 2.2, 2.45, 3.7, 4.5, 4.9, 4.37, 6.16, 6.32, 6.46, 7.16, 7.26,
8.16, 8.27, 9.19, 10.32, 10.39, 10.42, 11.47, 11.50, 11.54, 18.9, 18.34, 18.61, 18.76;
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arjuna uvca: 1.4, 1.21, 1.28, 2.4, 2.54, 3.1, 3.36, 4.4, 5.1, 6.33, 6.37, 8.1, 10.12,
11.1, 11.15, 11.36, 11.51, 12.1, 13.1, 14.21, 17.1, 18.1, 18.73) Zie ook (Namen van
personen) PŠu.

Bhrata — afstammeling van Bharata. (2.14, 2.18, 2.28, 2.30, 3.25, 4.7, 4.42,
7.27, 11.6, 13.3, 13.34, 14.3, 14.8, 14.9, 14.10, 15.19, 15.20, 16.3, 17.3, 18.62) Zie ook
(Namen van andere personen) Bharata.
Bharatarabha — belangrijkste onder de afstammelingen van Bharata;
beste onder de Bhrata’s. (3.41, 7.11, 7.16, 8.23, 13.27, 14.12, 18.36) Zie ook
(Namen van andere personen) Bharata.
Bharatasattama — beste onder de Bhrata’s. (18.4) Zie ook (Namen van
andere personen) Bharata.
Bharatare˜ha — belangrijkste onder de Bhrata’s. (17.12) Zie ook (Namen
van andere personen) Bharata.
Dehabhtˆ vara — beste van de belichaamde wezens. (8.4)
Dhanañjaya — overwinnaar van rijkdom. (1.15, 2.48, 2.49, 4.41, 7.7, 9.9,
10.37, 11.14, 12.9, 18.29, 18.72)
Dhanurdhara — drager van pijl en boog; drager van de boog GŠ…va,
die nooit verslagen kan worden in de strijd. (18.78) Zie ook (Allerlei)
GŠ…va.
Gukea — meester in het bedwingen van onwetendheid; hij die de
slaap overwonnen heeft. (1.24, 2.9, 10.20, 11.7)
Kapidhvaja — hij die een afbeelding van Hanumn in het vaandel draagt.
(1.20) Zie ook (Namen van andere personen) Hanumn.
Kaunteya — zoon van Kunt…. (1.27, 2.14, 2.37, 2.60, 3.9, 3.39, 5.22, 6.35, 7.8,
8.6, 8.16, 9.7, 9.10, 9.23, 9.27, 9.31, 10.23, 10.27, 10.31, 13.2, 13.32, 14.4, 14.7,
16.20, 16.22, 18.48, 18.50, 18.60) Zie ook (Namen van andere personen)
Kunt…, Pth.
Kir…t… — gekroonde; hij die een diadeem draagt. (11.35)
Kurunandana — geliefd kind van de Kuru’s. (2.41, 6.43, 14.13) Zie ook
(Namen van andere personen) Kuru.
Kuruprav…ra — beste onder de Kuru strijders. (11.48) Zie ook (Namen van
andere personen) Kuru.
Kurusattama — beste onder de Kuru’s. (4.31) Zie ook (Namen van andere
personen) Kuru.
Kurure˜ha — beste van de Kuru’s. (10.19) Zie ook (Namen van andere
personen) Kuru.
Mahbhu — hij die machtige armen heeft. (2.26, 2.68, 3.28, 3.43, 5.3, 5.6,
6.35, 7.5, 10.1, 14.5, 18.13) Zie ook (Namen van ®r… KŠa) Mahbhu.
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PŠava — zoon van PŠu. (1.14, 1.20, 4.35, 6.2, 10.37, 11.13, 11.55, 14.22,
16.5) Zie ook (Namen van andere personen) PŠu.
Parantapa — bestraffer, onderwerper, overwinnaar van de vijand. (2.3, 2.9,
4.2, 4.5, 4.33, 7.27, 9.3, 10.40, 11.54, 18.41)
Prtha — zoon van Pth (Kunt…). (1.25, 1.26, 2.3, 2.21, 2.32, 2.39, 2.42, 2.55,
2.72, 3.16, 3.22, 3.23, 4.11, 4.33, 6.40, 7.1, 7.10, 8.8, 8.14, 8.19, 8.22, 8.27, 9.13,
9.32, 10.24, 11.5, 11.9, 12.7, 16.4, 16.6, 17.26, 17.28, 18.6, 18.30, 18.31, 18.32, 18.33,
18.34, 18.35, 18.72, 18.74, 18.78) Zie ook Kaunteya, PŠava; (Namen van
andere personen) Pth, Kunt….
Puruarabha — beste onder de mannen. (2.15)
Puruavyghra — tijger onder mannen. (18.4)
Savyasc… — tweehandige boogschutter. (11.33)
Tta — vriend (van KŠa). (6.40)

Namen van andere personen

Abhimanyu — ‘in woede’; heroïsche zoon van Arjuna en diens tweede
vrouw, Subhadr. (1.18) Zie ook Saubhadra, Subhadr; (Namen van
Arjuna) Arjuna.
Agni — halfgod die over vuur heerst. (8.24, 10.23, 11.39)
Ahar — halfgod die over de dag heerst; de dag verpersoonlijkt als een
van de acht Vasu’s. (8.24) Zie (Namen van groepen) Vasu’s.
Airvata — olifant van koning Indra, die voortkwam uit het karnen van
de melkoceaan door de halfgoden en demonen. (10.27) Zie Indra.
Ananta — een incarnatie van de Allerhoogste Heer in de gedaante van
Zijn slang met duizenden hoofden waarop Heer ViŠu rust en die de
planeten op Zijn schilden draagt. (10.29) Zie ook (Namen van ®r… KŠa)
ViŠu; (Namen van groepen) Nga’s.
Aryam — halfgod die de leiding heeft over Pitloka, de planeet waar bepaalde vrome voorouders verblijven die overleden zijn; een van de
twaalf šditya’s die de post van Yamarja waarnam toen die zichzelf
incarneerde. (10.29) Zie ook Yama (Yamarja); (Namen van groepen)
šditya’s.
Asita — een grote en machtige wijze en gevestigde autoriteit op het gebied van de veda’s. (10.13)
Avatthm — ‘hij met de kracht van een paard’; zoon van DroŠa en
Kp… (zuster van Kpa). (1.8) Zie ook DroŠa (DroŠcrya), Kpa.
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Bharata — een koning van Bhrata-vara (dat eens de hele aarde omvatte)
en groot toegewijde van de Heer van wie de PŠava’s afstamden. (1.24,
2.10, 2.14, 2.18, 2.30, 4.7, 7.27, 13.3, 13.34, 14.3, 14.8, 14.9, 14.10, 15.19, 16.1-3,
17.3, 18.62) Zie ook Bhrata (andere naam van Dhtar˜ra); (Namen van
Arjuna) Bhrata, Bharatarabha, Bharatasattama, Bharatare˜a; (Namen
van groepen) PŠava’s.
Bhrata — een andere naam van Dhtar˜ra; afstammeling van Bharata.
(1.24, 2.10) Zie Dhtar˜ra. Zie ook Bharata, Mah…pati.
Bh…ma — ‘de geweldige’; tweede zoon van Kunt… (van Vyu); een van de
vijf PŠava’s. (1.4, 1.10, 1.15) Zie ook Bh…makarma, Kunt…, Vyu, Vkodara;
(Namen van groepen) PŠava’s.
Bh…makarma — ‘iemand die herculische daden verricht’; een andere
naam van Bh…ma. (1.15) Zie Bh…ma. Zie ook Vkodara.
Bh…ma (Bh…madeva) — ‘de verschrikkelijke’; grootvader van de PŠava’s en de machtigste en eerbiedwaardigste strijder op het Slagveld
van Kuruketra. (1.8, 1.10, 1.11, 1.12, 1.25, 2.4, 11.26, 11.34) Zie ook: Kuruvddha; (Namen van groepen) PŠava’s; (Namen van plaatsen) Kuruketra.
Bh™rirav — ‘hij die overvloedig geprezen wordt’; strijder van de Kaurava’s en een van de drie zonen van Somadatta, een koning van de
Kuru-dynastie. (1.8) Zie ook Kuru, Somadatta.
Brahm — een van de twaalf mahjana’s, de autoriteiten op het gebied
van devotionele dienst aan de Heer, en een van de voornaamste halfgoden. Hij is het eerstgeschapen levend wezen en de secundaire schepper van het materiële universum. Onder leiding van Heer ViŠu schept
hij alle levensvormen in het universum. Hij is ook de bestuurder van de
hoedanigheid hartstocht. (8.17, 8.18, 8.19, 10.33, 11.15, 11.37, 11.39) Zie ook
Vivatomukha; (Namen van ®r… KŠa) Prapitmaha; Opeenvolging van
discipelen, pag. 33.
Bghu — leider van vele wijzen in het universum. (10.25)
Bhaspati — spiritueel leraar van koning Indra en voornaamste priester
van de halfgoden. (10.24) Zie ook Indra.
Cekitna — ‘intelligent’; een strijder van de Yadu-dynastie, die aan de
zijde van de PŠava’s vocht. (1.5) Zie ook Yadu; (Namen van groepen)
PŠava’s.
Citraratha — koning van en beste zanger onder de Gandharva’s, de dansers, zangers en muzikanten van de hemelse planeten. (10.26) Zie ook
(Namen van groepen) Gandharva’s.
Devala — een gevestigde autoriteit op het gebied van de veda’s. (10.13)
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Dh˜adyumna — ‘roemrijk door dapperheid’; eerstgeboren zoon van
koning Drupada (drupada-putra) en broer van Draupad…. (1.3, 1.17) Zie
ook Draupad…, Drupada.
Dh˜aketu — ‘glansrijk door dapperheid’; zoon van ®iupla die tijdens
de oorlog van Kuruketra de kant van de PŠava’s koos; hij werd
gedood door DroŠa. (1.5) Zie ook DroŠa (DroŠcrya); (Namen van groepen) PŠava’s; (Namen van plaatsen) Kuruketra.
Dhtar˜ra — ‘hij die zijn rijk handhaaft’; vader van de Kuru’s en oom
van de PŠava’s; zijn poging om hun koninkrijk voor zijn eigen zonen
te bemachtigen was de aanleiding tot de slag van Kuruketra. (1.1,
1.19, 1.20, 1.23, 1.24, 1.35, 1.36, 1.45, 2.6, 11.26, 11.35, 11.50) Zie ook Bhrata,
Mah…pati; (Namen van groepen) Kuru’s, PŠava’s; (Namen van plaatsen)
Kuruketra.
Dhti — personificatie van Standvastigheid; dochter van Prajpati Daka.
(10.34)
Dh™ma — halfgod die over rook heerst. (8.25)
Draupad… — dochter van koning Drupada, en echtgenote van alle vijf de
PŠava’s; ze was een groot toegewijde van Heer KŠa. (1.6, 1.18) Zie
ook Drupada; (Namen van ®r… KŠa) KŠa; (Namen van groepen) Draupadey’s, PŠava’s.
DroŠa (DroŠcrya) — leraar in de krijgskunst van zowel de PŠava’s
als de Kuru’s; de opperbevelhebber van de Kuru’s. (1.3, 1.7, 1.8, 1.25, 2.4,
11.26, 11.34) Zie ook Dvijottama; (Namen van groepen) Kuru’s, PŠava’s.
Drupada — ‘snelle pas’; koning van Pñcla en de vader van Draupad…
en Dh˜adyumna. (1.3, 1.4, 1.18) Zie ook Dh˜adyumna, Draupad….
Duryodhana — ‘harde tegenstander’; eerstgeboren en belangrijkste van
de kwaadaardige honderd zonen van Dhtar˜ra en de grootste rivaal
van de PŠava’s. (1.2, 1.12, 1.23) Zie ook Dhtar˜ra; (Namen van groepen)
Dhrtar˜ra’s, Kuru’s, PŠava’s.
Dvijottama — ‘beste onder de brhmaŠa’s’; een andere naam van DroŠa.
Zie DroŠa (DroŠcrya).
Garua — een groot toegewijde; de zoon van Aditi en Kayapa Muni die
de gedaante van een adelaar aanneemt en eeuwig de drager van Heer
ViŠu is. (10.30) Zie ook Vainateya; (Namen van ®r… KŠa), ViŠu.
Hanumn — zoon van Vyu; de beroemde aap en toegewijde van Heer
Rmacandra. (1.20) Zie ook Vyu; (Namen van Arjuna) Kapidhvajaƒ.
Ikvku — zoon van Vaivasvata Manu die  aan het begin van de huidige
manvantara (regeerperiode van een manu) koning van de aarde was
en tot wie Manu de Bhagavad-g…t sprak. (4.1) Zie ook Manu.
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Indra — belangrijkste heerser van de hemel en halfgod die over de regen
heerst. (9.20, 10.22) Zie ook Vsava.
Ÿa — een andere naam van ®iva. (11.15) Zie ®iva.
Janaka — een van de twaalf mahjana’s, de autoriteiten op het gebied van
devotionele dienst aan de Heer. Hij is de grote zelfgerealiseerde koning
van Mithil en de vader van S…t-dev…, de echtgenote van Heer Rmacandra. (3.20)
Jayadratha — koning van Sindhu die in de Slag van Kuruketra door
Arjuna gedood werd. (11.34) Zie ook (Namen van Arjuna) Arjuna; (Namen
van plaatsen) Kuruketra.
Jyotis — halfgod die over licht heerst. (8.24)
Kandarpa — Cupido, de god van de liefde. (10.28)
Kapila — een incarnatie van KŠa, die in Satya-yuga verscheen als de
zoon van Devah™ti en Kardama Muni en die de S‰khya-filosofie (de
analyse van materie en het spirituele) verkondigde als methode om devotionele dienst aan de Heer te cultiveren. (Er bestaat ook een atheïst met
dezelfde naam, maar die Kapila is geen incarnatie van de Heer.) (10.26)
Zie ook KŠa.
KarŠa — oudste zoon van Kunt… vóór haar huwelijk met PŠu en daardoor de niet-erkende halfbroer van Arjuna en de andere PŠava’s. (1.8,
11.26, 11.34) Zie ook Kunt…, PŠu, S™taputra; (Namen van Arjuna) Arjuna;  
(Namen van groepen) PŠava’s.
Krtikeya — zoon van Heer ®iva, de god van de oorlog en dus de voornaamste van alle bevelhebbers; ook bekend als Skanda en SubrahmaŠya.
(10.24) Zie ook ®iva, Skanda.
Kirja — koning van K…; ook bekend als Kya. (1.5, 1.17) Zie ook Kya.
Kya — een andere naam van Kirja (1.17) Zie Kirja.
Ke… — zeer angstaanjagende demon die de vorm van een geweldig paard
aannam en gedood werd door Heer KŠa. (1.30, 18. 1) Zie ook: (Namen
van ®r… KŠa) Keava, Keini-™dana.
K…rti — personificatie van Roem; dochter van Daka en vrouw van Dharma; de halfgodin die de basis en oorzaak van reputatie en roem is.
(10.34)
Kpa (Kpcrya) — ‘medelijden’; een van de bevelhebbers van Duryodhana; zwager van DroŠa. (1.8) Zie ook DroŠa, Duryodhana.
KŠa — halfgod die over de veertien dagen van de afnemende maan
heerst; niet te verwarren met ®r… KŠa, de Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods.  (8.25)
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Kam — personificatie van Geduld of Vergevensgezindheid; dochter van
Daka en vrouw van Pulaha. (10.34)
Kunt… — moeder van de PŠava’s en tante van Heer KŠa. (1.16) Zie
ook Pth; (Namen van ®r… KŠa) KŠa; (Namen van Arjuna) Kaunteya,
Prtha; (Namen van groepen) PŠava’s.
Kuntibhoja — een koning van de Yadu-dynastie en de pleegvader van
Kunt…, die tijdens de oorlog van Kuruketra de kant van de PŠava’s
koos. (1.5) Zie ook Kunt…, Yadu; (Namen van groepen) PŠava’s; (Namen
van plaatsen) Kuruketra.
Kuru — stichter van de dynastie waarin zowel de PŠava’s als hun aartsrivalen, de zonen van Dhtar˜ra, geboren werden. (1.12, 4.31, 6.43, 11.48,
14.13) Zie ook Dhtar˜ra; (Namen van Arjuna) Kurunandana, Kuruprav…ra, Kurusattama, Kurure˜ha; (Namen van groepen) Dhrtar˜ra (zonen
van Dhtar˜ra), Kuru’s, PŠava’s.
Kuruvddha — ‘de grootvader van de Kuru-dynastie’; een andere naam
van Bh…ma. (1.12) Zie Bh…ma. Zie ook Kuru.
Kuvera — ‘Heer van rijkdom’; een van de belangrijke hemelse halfgoden
en hun schatmeester; ook bekend als Vittea. (10.23) Zie ook Vittea.
Madhu — een demon die door KŠa gedood werd. (2.4) (Namen van ®r…
KŠa) Madhus™dana.
Mah…pati — ‘heer van de aarde’; een andere naam voor Dhtar˜ra. (1.20)
Zie Dhtar˜ra. Zie ook Bhrata.
Manu — de halfgod Vaivasvata Manu, de vader van de mensheid; ook een
algemene naam voor elk van de veertien bestuurders in het universum,
die tijdens elke dag van Heer Brahm verschijnen. (4.1) Zie ook (Namen
van personen) Brahm; (Namen van groepen) Manu’s.
Mar…ci — halfgod die de negenenveertig verschillende soorten wind bestuurt, die in de ruimte waaien. (10.21)
Medh — personificatie van Intelligentie; vrouw van Dharma en dochter
van Daka. (10.34)
Nakula — de tweelingbroer van Sahadeva; de vierde van de vijf PŠava’s
en de zoon van Mdr…, PŠu’s tweede vrouw (door de Avin…-kumrahalfgoden). (1.16) Zie ook PŠu; (Namen van groepen) Avin…-kumra’s,
Av…’s, PŠava’s.
Nrada — een van de zonen van Heer Brahm; de directe discipel van
KŠa en de spiritueel leraar van Vysa en vele andere grote toegewijden.
(10.13, 10.26) Zie ook Brahm, Vysa; (Namen van ®r… KŠa) KŠa; zie ook
De opeenvolging van discipelen, pag. 33.
PŠu — ‘de bleke’; grote koning van de Kuru-dynastie; vader van de
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PŠava’s. (1.3) Zie ook Kuru; (Namen van groepen) PŠava’s.
Pvaka — een andere naam van Agni, een van de Vasu’s. (10.23) Zie ook
Agni; (Namen van groepen) Vasu’s.
Prahlda — een van de twaalf mahjana’s, de autoriteiten op het gebied
van devotionele dienst aan de Heer; een groot toegewijde van Heer
KŠa. (10.30). Zie ook (Namen van ®r… KŠa) KŠa; (Namen van groepen) Daitya’s.
Pth — een andere naam van Kunt…, de vrouw van koning PŠu; moeder van de PŠava’s en tante van Heer KŠa. Zie ook Kunt…, PŠu;
(Namen van ®r… KŠa) KŠa; (Namen van Arjuna) Kaunteya,  Prtha;
(Namen van groepen) PŠava’s.
Purujit — een grote, heroïsche en machtige strijder; bondgenoot van de
PŠava’s. (1.5) Zie ook (Namen van groepen) PŠava’s.
Rma (Paraurma) — zoon van Mahari Jamadagni en ®r…mat… ReŠuk; de
zesde incarnatie van Heer KŠa, die in lang vervlogen tijden verscheen
om de klasse van strijders ten gronde te richten nadat die ontaard waren geraakt. (10.31) Zie ook (Namen van ®r… KŠa) KŠa.
Rtri — halfgod die over de nacht heerst. (8.25)
Sahadeva — ‘hij die vergezeld wordt door de goden’; tweelingbroer van
Nakula en vijfde van de PŠava’s; zoon van Mdr…, PŠu’s tweede
vrouw (door de Avin…-kumra-halfgoden). (1.16) Zie ook Nakula; (Namen
van groepen) Avin…-kumra’s, Av…’s.
®aibya — koning van de ®ibi’s; grote, heroïsche en machtige strijder en
bondgenoot van de  PŠava’s. (1.5) Zie ook (Namen van groepen) PŠava’s.
Sañjaya — wagenmenner en minister van koning Dhtar˜ra; verteller
van de gebeurtenissen op Kuruketra. (1.1, (sañjaya uvca: 1.2, 1.24, 1.46,
2.1, 2.9, 11.9, 11.35, 11.50, 18.74)) Zie ook Dhtar˜ra, (Namen van plaatsen)
Kuruketra.
®a‰kara — een andere naam van ®iva. (10.23) Zie ®iva. Zie ook Ÿa.
®a‰ka — maangod. (11.39)
Styaki — ‘zoon van Satyaka’; een vooraanstaand lid van de Yadu-dynastie; innige vriend van Heer KŠa en leerling van Arjuna. (1.17) Zie ook
Yadu; (Namen van ®r… KŠa) KŠa; (Namen van Arjuna) Arjuna.
Saubhadra — een andere naam van Abhimanyu, de zoon van Subhadr
(vrouw van Arjuna). (1.6, 1.18) Zie ook Abhimanyu, Subhadr; (Namen
van Arjuna) Arjuna.
®ikhaŠ… — ‘hij met de haarlok’; kind van Drupada; strijder van de PŠava’s, die werd geboren om Bh…ma te doden, die hij in zijn vorige
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leven al haatte. (1.17) Zie ook Bh…ma, Drupada, (Namen van groepen)
PŠava’s.
®iva — een van de twaalf mahjana’s, de autoriteiten op het gebied van
devotionele dienst aan de Heer, en een van de drie voornaamste halfgoden; de guŠa-avatra die de leiding heeft over de hoedanigheid onwetendheid (tamo-guŠa) en die het universum verwoest op het moment
van de vernietiging; hij wordt beschouwd als de grootste vaiŠava of
toegewijde van Heer KŠa. (10.23, 11.15, 11.22) Zie ook Ÿa, ®a‰kara; (Namen
van ®r… KŠa) KŠa; (Namen van groepen) Rudra’s.
Skanda — andere naam van Krtikeya. (10.24) Zie Krtikeya.
Somadatta — zoon van koning Bhl…ka en kleinzoon van koning Prat…pa.
(1.8)
Smti — personificatie van Geheugen; dochter van Daka. (10.34)
®r… — personificatie van Weelde of Schoonheid. (10.34)
Subhadr — jongere zuster van Heer ®r… KŠa, en een incarnatie van
Yogamy, het interne vermogen van de Allerhoogste Heer; vrouw van
Arjuna en moeder van Abhimanyu. (1.6, 1.18) Zie ook Abhimanyu, Saubhadra; (Namen van ®r… KŠa) KŠa; (Namen van Arjuna) Arjuna.
®ukla — halfgod die over de veertien dagen van de wassende maan
heerst. (8.24)
S™taputra — ‘zoon van de wagenmenner’; andere naam van KarŠa. (11.26)
Zie ook KarŠa.
Uccaiƒrav — het paard van Indra, dat voortkwam uit het karnen van
de melkoceaan. (10.27) Zie ook Indra.
Uan — spiritueel leraar van de demonen en uitzonderlijk intelligent en
vooruitziend politicus; ook bekend als ®ukrcrya. (10.37) Zie ook (Namen
van groepen) Asura’s.
Uttamauj — strijder en bondgenoot van de PŠava’s. (1.6) Zie ook
(Namen van groepen) PŠava’s.
Vk — personificatie van Spraak en de godin van spraak en studie; meestal bekend als Bhrat… of Sarasvat…. (10.34)
VaruŠa — halfgod die de oceanen bestuurt. (10.29, 11.39)
Vsava — een andere naam van Indra als de belangrijkste onder de Vasu’s.
(10.22) Zie Indra. Zie ook (Namen van groepen) Vasu’s.
Vsudeva — Baladeva, or Balarma, de broer van ®r… KŠa. (In Bg. 10.37
verwijst deze naam niet naar KŠa.) (10.37) Zie ook (Namen van ®r…
KŠa) Vsudeva.
Vsuki — koning van de slangen. (10.28) (Namen van groepen) Nga’s.
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Vyu — halfgod van de wind; vader van Bh…ma en Hanumn. (11.39) Zie
ook Bh…ma, Hanumn.
VikarŠa — broer van Duryodhana. (1.8) Zie ook Duryodhana.
Vir˜a — ‘hij die over een groot gebied heerst’; koning van de Matsya’s,
die, zonder het te beseffen, onderdak gaf aan de PŠava’s gedurende
het laatste jaar van hun verbanning. (1.4, 1.17) Zie ook (Namen van groepen) PŠava’s.
Vivatomukha — ‘met het gezicht in alle richtingen’ of ‘alle richtingen
als gezichtsveld hebbend’; een andere naam van Brahm; soms ook een
naam van KŠa (zie Namen van ®r… KŠa Vivar™pa, Vivam™rti). (10.33)
Zie ook Brahm.
Vittea — andere naam van Kuvera. (10.23) Zie Kuvera.
Vivasvn — naam van de huidige zonnegod en de eerste discipel van ®r…
KŠa, die de wetenschap van de Bhagavad-g…t begreep. (4.1, 4.4) Zie
ook (Namen van ®r… KŠa) KŠa.
Vkodara — ‘gulzige eter’; een andere naam van Bh…ma. (1.15) Zie Bh…ma.
Zie ook Bh…makarma.
VŠi — een beroemde koning van de Yadu-dynastie, waarin Heer KŠa
verscheen. (1.40, 3.36, 10.37) Zie ook Yadu, (Namen van ®r… KŠa) KŠa,
VrŠeya.
Vysa — zoon van Parara Muni en de literaire incarnatie van God; de
grootste filosoof uit het verleden en de samensteller van de oorspronkelijke vedische teksten, inclusief de achttien purŠa’s, de Vedntas™tra, het Mahbhrata en de upaniads. (10.13, 10.37, 18.75) Zie ook
De opeenvolging van discipelen, pag. 33.
Yama (Yamarja) — halfgod die zondaars straft na hun dood. (10.29, 11.39)
Zie ook Aryam.
Yudhmanyu — een prins van Pñcla die aan de zijde van de PŠava’s
vocht. (1.6) Zie ook (Namen van groepen) PŠava’s.
Yudhi˜hira — ‘de standvastige in het gevecht’; oudste van de vijf PŠava’s en de zoon van Dharmarja (Yamarja). (1.16) Zie ook Yama
(Yamarja); (Namen van groepen) PŠava’s.
Yuyudhna — ‘verlangend naar de strijd’; wagenmenner van Heer KŠa
en een bondgenoot van de PŠava’s; ook bekend als Styaki, de zoon
van Satyaka. (1.4) Zie ook Styaki; (Namen van ®r… KŠa) KŠa; (Namen
van groepen) PŠava’s.
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Allerlei

GŠ…va — de beroemde boog van Arjuna, die hem door Agni, de vuurgod, geschonken werd na het verbranden van het KhŠava-woud.
(1.29) Zie ook (Namen van Arjuna) Arjuna; (Namen van personen) Agni.
Mrga…ra — maand november-december; beschouwd als de beste van
alle maanden, omdat rond die tijd in India het graan van de velden
wordt gehaald en de mensen heel gelukkig worden; de maand waarin
de maan het sterrenbeeld mga iras (‘hertenhoofd’) binnengaat. (10.35)
Oˆkra (praŠava, akara) — ‘oˆ’, de wortel van de vedische kennis; bekend als de mah-vkya, het allerhoogste geluid; de transcendentale
lettergreep, die KŠa vertegenwoordigt en die door transcendentalisten
wordt uitgesproken om de Allerhoogste te bereiken wanneer ze offers
en ascese verrichten of geschenken geven. (7.8, 8.11, 8.13, 9.17, 10.25, 17.24)
Zie ook Oˆ tat sat; (Namen van ®r… KŠa) KŠa.
Oˆ tat sat — drie transcendentale lettergrepen die brhmaŠa’s (priesters)
gebruiken om de Allerhoogste tevreden te stellen wanneer ze vedische
hymnen zingen of offers brengen. Ze verwijzen naar de Allerhoogste
Absolute Waarheid, de Persoonlijkheid Gods. (17.23-27)
Kmadhuk (Surabh…) — koeien in de spirituele wereld, die een oneindige
hoeveelheid melk geven. (10.28)

Groepen

šditya’s — halfgoden die afstammen van de vrouw van Kayapa Muni,
Aditi. (10.21, 11.6, 11.22)
Asura’s — demonen of zij die de principes van de heilige teksten niet
naleven; atheïsten, of materialisten. (11.22) Zie ook Daitya’s, Dnava’s.
Avin…-kumra’s — twee hemelse ruiters en halfgoden die altijd samen
zijn, de dageraad aankondigen en bedreven zijn in de geneeskunst; zij
verwekten Nakula en Sahadeva bij Mdr…, de vrouw van PŠu. (11.6,
11.22) Zie ook Av…’s; (Namen van personen) Nakula, PŠu, Sahadeva.
Av…’s (twee) — Avin…-kumra’s. (11.22) Zie Avin…-kumra’s.
Daitya’s — een ras van demonen die van Kayapa Muni en Diti afstammen. (10.30) Zie ook Asura’s, Dnava’s; (Namen van andere personen)
Prahlda.
Dnava’s — zonen van Kayapa Muni en zijn vrouw Danu; een ras van
demonen. (10.14) Zie ook Asura’s, Daitya’s.
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Dhrtar˜ra’s — zonen van Dhtar˜ra. (1.19, 1.20, 1.35, 1.36, 1.45, 2.6) Zie
ook (Namen van personen) Dhtar˜ra.
Draupadeya’s — de vijf zonen van Draupad…. (1.6, 1.18).
Gandharva’s — dansers, zangers en muzikanten van de hemelse planeten. (10.26, 11.22)
Kuru’s — de afstammelingen van koning Kuru, in het bijzonder de honderd zonen van Dhtar˜ra; de vijanden van de PŠava’s. (1.25) Zie ook
Dhrtar˜ra’s, PŠava’s; (Namen van personen) Dhtar˜ra, Kuru.
Manu’s — halfgoden en voorouders van de mensheid; algemene naam
voor elk van de veertien bestuurders in het universum, die tijdens elke
dag van Heer Brahm verschijnen. (10.6) Zie ook (Namen van personen)
Brahm, Manu.
Maruts — negenenveertig halfgoden en metgezellen van koning Indra;
de goden van de lucht en de zonen van Diti. (11.6, 11.22) Zie ook Daitya’s;
(Namen van personen) Indra.
Nga’s — een ras van slangen met vele schilden. (10.29)
PŠava’s — zonen van PŠu; vijf vrome katriya-broers: Yudhi˜hira,
Bh…ma, Arjuna, Nakula en Sahadeva, die innig bevriend waren met
Heer KŠa en het leiderschap van de wereld overnamen na hun overwinning op de Kuru’s in de Slag van Kuruketra. (1.1, 10.37) Zie ook
(Namen van ®r… KŠa) KŠa; (Namen van Arjuna) Arjuna; (Namen van
personen) Bh…ma, Nakula, PŠu, Sahadeva, Yudhi˜hira.
Rkasa’s — een ras van mensenetende demonen. (10.23, 11.36)
Rudra’s — expansies van Heer ®iva, die over de materiële hoedanigheid
onwetendheid heersen. (10.23, 11.6, 11.22) Zie ook (Namen van personen)
®iva.
Sdhya’s — klasse van secundaire halfgoden die de hemelse planeten
bewonen. (11.22)
Siddha’s — klasse van secundaire halfgoden; inwoners van Siddhaloka
(hun planeet), de hemelse planeet waar alle inwoners alle mystieke
krachten bezitten. (10.26, 11.21, 11.22)
Vasu’s — klasse van halfgoden; ze zijn gewoonlijk acht in aantal en hun
leider is Indra. (10.23, 11.6, 11.22) Zie ook (Namen van personen) Indra.
Vier wijzen (catvraƒ) — de vier Kumra’s: Sanaka, Sananda, Santana
en Sanatkumra. (10.6)
Vivedeva’s — groep van twaalf secundaire halfgoden (11.22)
Yaka’s — spookachtige, halfvrome geesten; volgelingen van de halfgod
Kuvera. (10.23, 11.22) Zie ook (Namen van personen) Kuvera, Vittea.
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Zeven wijzen (mah-ayaƒ sapta) — zeven grote wijzen (i’s): Kayapa,
Atri, Vasi˜ha, Vivmitra, Gautama, Jamadagni en Bhradvja; ze verblijven op de sapta-i-planeten, de zeven sterren van de Kleine Beer.
(10.6)

Hoornschelpen

Anantavijaya — ‘oneindige overwinning’; hoornschelp van koning Yudhi˜hira. (1.16) (Namen van personen) Yudhi˜hira.
Devadatta — ‘gegeven door een halfgod’; hoornschelp van Arjuna, die
hij bemachtigde van VaruŠa via Maya Dnava. (1.15) Zie ook (Namen van
Arjuna) Arjuna; (Namen van personen) VaruŠa.
MaŠipupaka — ‘juwelen armband’; hoornschelp van Sahadeva. (1.16) Zie
ook (Namen van personen) Sahadeva.
Pñcajanya — hoornschelp van Heer ®r… KŠa, die Hij bemachtigde na
het doden van de demon Pañcajana. (1.15) Zie ook (Namen van ®r… KŠa)
KŠa.
PauŠra — hoornschelp van Bh…ma. (1.15) Zie ook (Namen van personen)
Bh…ma.
Sughoa — ‘aangenaam geluid makend’; hoornschelp van Nakula. (1.16)
Zie ook (Namen van personen) Nakula.

Plaatsen

Brahmaloka — planeet van Heer Brahm; hoogste planeet van het universum. (8.16) Zie ook (Namen van personen) Brahm.
Candraloka — maanplaneet. (8.25) Zie ook (Namen van personen) ®a‰ka.
Indraloka — planeet waar Heer Indra verblijft. (9.20) Zie ook (Namen van
personen) Indra.
Kuruketra — heilige plaats op ongeveer 145 kilometer ten noorden van
New Delhi; zo genoemd vanwege de ascese van koning Kuru. Heer
KŠa sprak hier vijfduizend jaar geleden de Bhagavad-g…t tot Arjuna.
(1.1) Zie ook (Namen van ®r… KŠa) KŠa; (Namen van Arjuna) Arjuna;
(Namen van personen) Kuru.
Martyaloka — wereld van stervelingen; de wereld waar alles sterft. (9.21)
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Natuurverschijnselen

Avattha — banyanboom. (10.26, 15.1) Zie Banyan.
Banyan — een heilige boom van de vijgenfamilie, die steltwortels vormt.
(Ficus benghalensis). (10.26, 15.1) Zie ook Avattha.
Ganges (Ga‰g) — de beroemde en heilige Indiase rivier, die uit de spirituele wereld komt en daarna door het hele universum stroomt. (10.31)
Himlaya — ‘Rijk der sneeuw’; grootste bergketen ter wereld. (10.25)
Jhnav… — dochter van de wijze Jahnu; een andere naam van de Ganges.
(10.31) Zie Ganges (Ga‰g).
Meru — een gouden berg in het centrum van het universum die beroemd
is om zijn natuurlijke rijkdommen; een van de verblijfplaatsen van de
voornaamste onder de halfgoden, zoals ®iva (Ÿna), Brahm, Indra,
Agni, Yama, Niruti, VaruŠa, Vyu en Kuvera; ook Mahameru genoemd.
(10.23) Zie ook (Namen van personen) Agni, Brahm, Indra, Kuvera, ®iva,
VaruŠa, Vyu, Yama.

Teksten

Brahma-s™tra (Vednta-s™tra) — Zie Vednta. (13.5, 15.15, 18.13).
Bhat-sma — een van de prachtige liederen in de Sma-veda, die door
de verscheiden halfgoden gespeeld wordt; de Bhat-sma heeft een verfijnde melodie en wordt rond middernacht gezongen. (10.35) Zie ook
Sma-veda.
Gyatr… — een heilige mantra die een brhmaŠa drie keer per dag (bij
zonsopkomst en –ondergang en op het middaguur) in stilte chant om
het transcendentale niveau te bereiken; de vedische mantra die iemand
bevrijdt van verstrikking en zonde in de materiële wereld. (10.35)
¬g-veda — een van de vier veda’s; de veda van hymnen; de oorspronkelijke heilige teksten die door de Heer Zelf gesproken werden. De
¬g-veda bestaat voornamelijk uit hymnen aan de halfgoden en aan
ViŠu, de Allerhoogste Bestuurder van deze wereld en de Heer van de
halfgoden.(9.17)
Sma-veda — een van de vier oorspronkelijke veda’s, die uit muzikale
composities van offerhymnen bestaat; hij is rijk aan prachtige liederen,
die door de verscheidene halfgoden gespeeld worden. Een van deze
liederen is de Bhat-sma, die een verfijnde melodie heeft en die rond
middernacht gezongen wordt. (9.17, 10.22, 10.35) Zie ook Bhat-sma.
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Vednta (Vednta-s™tra, Brahma-s™tra) — een filosofische verhandeling
geschreven door BdaryaŠa (Vysadeva); deze tekst bestaat uit beknopte aforismen, die de essentiële betekenis van de upaniads weergeven.
(13.5, 15.15, 18.13) Zie ook Brahma-s™tra; (Namen van personen) Vysa.
Yajur-veda — een van de vier veda’s; de oorspronkelijke heilige teksten
die door de Heer Zelf gesproken werden. De Yajur-veda geeft verschillende voorschriften voor het verrichten van yajña’s (offers) om de
Allerhoogste Heer, ViŠu, tevreden te stellen. (9.17) Zie ook (Namen van
KŠa) ViŠu.

Stamboom van de Kuru-dynastie

Kuru

Vid™ratha   Anasv   Par…kit   Bh…masena   Pratiravas   Prat…pa
®antanu

x

x

Ga‰g

Satyavat…

  Bh…ma

Vicitrav…rya

x

x

Ambik

Amblik

(door Vysadeva)

Citr‰gada

x

een ™dr… (dienstmeisje van Ambik)

(door Vysadeva)

(door Vysadeva)

   Dhtar˜ra           PŠu            Vidura
x

x

x

Gndhr…

Kunt…

Mdr…

100 zonen waaronder Duryodhana,
Duƒsana enz.
(door Yamarja)

Yudhi˜hira

(door Vyu)              (door Indra)

Bh…ma

Arjuna

            (door de twee Av…’s)

   Nakula        Sahadeva

x

x

x

Draupad…

Draupad…

Draupad…

x

Draupad…

Prativindhya          Sutasoma                            ®atn…ka   ®rutakarm
x

Draupad…

x

Subhadr

x

x

Ul™p…

Citr‰gad

®rutak…rti           Abhimanyu               Irvn            Babhruvhana
x

Uttar
Par…kit
x

Irvat…
Janamejaya

Uitspraak van de Sanskriettekens

Door de eeuwen heen is het Sanskriet in verschillende alfabetten ge-

schreven. Het in heel India meest gangbare schrift is het devangar…, het
schrift dat gebruikt wordt in ‘de steden van de goden’. Het devangar…alfabet bestaat uit achtenveertig lettertekens: dertien klinkers en vijfendertig medeklinkers. De oude grammatici van het Sanskriet hebben dit
alfabet gerangschikt volgens praktische taalkundige principes en deze
rangschikking is door alle westerse geleerden aanvaard. Dit boek maakt
gebruik van het systeem van transliteratie dat geleerden de laatste vijftig
jaar hebben gebruikt om de uitspraak van elke klank in het Sanskriet mee
weer te geven.
Klinkers

A a

Aa 

w i

wR …

o u

O ™

‰ 

Š 

‹ †

W e

We ai

Aae o

AaE au

Medeklinkers

Gutturalen: k- ka

% kha

Ga ga

ga gha

x ‰a

c ca

^ cha

Ja ja

‡ jha

Ha ña

Cerebralen:

$ ˜a

# ˜ha

@ a

! ha

<a Ša

Dentalen:

Ta ta

Qa tha

d da

Da dha

Na na

Labialen:

Pa pa

f- pha

b ba

>a bha

Ma ma

Palatalen:

Halfklinkers:

Ya ya

Sibilanten:

Xa a

r ra

l la
z a

v va
Sa sa

Geaspireerde medeklinker:  h ha Anusvra:  – ˆ
Avagraha (apostrof):  _

Visarga:  "  ƒ
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Cijfers

0– 0

1– 1

2– 2

3– 3

4– 4

5– 5

6– 6

7– 7

8– 8

9– 9

ae o

aE au

kU- k™

k*- k

klinkertekens

Na medeklinkers worden de klinkers als volgt geschreven:
a 

i i

I …

u u

U ™

* 

› 

e e

E ai

Voorbeelden: k-ka

k-a k

ik- ki

k-I k…

ku- ku

k›-k

œ k†

ke- ke

kE- kai k-ae ko

k-aE kau

Veelal wordt een combinatie van twee of meer medeklinkers samen in
een speciale vorm weergegeven, zoals bijvoorbeeld in: +a ka }a tra j jña
De klinker ‘a’ is impliciet na een medeklinker zonder klinkerteken.
Het teken   ( (virma) onder een medeklinker geeft aan dat deze niet
door een slotklinker wordt gevolgd:  k( k
De klinkers worden als volgt uitgesproken:

a

i
…
u
™

—
—
—
—
—
—

als in akker
als in vader
als in ik
als in piek
als in boek
idem, maar tweemaal
zo lang aangehouden
 — als in rivier

 — idem, maar tweemaal zo
lang aangehouden
† — als in zadelriem
e — als in meer
ai — als in pais
o — als in ogen
au — als in blauw

De medeklinkers worden als volgt uitgesproken:

Gutturalen
(keelklanken)

Palatalen (uitgesproken met de
tong tegen het harde verhemelte)

k
kh
g
gh

c
ch
ja
jh

— als in keel
— als in Eckhart
— als in het Engelse girl
— als in het Engelse
			 bi g horse
‰ — als in zang

— als in cello
— als in kitsch-handel
— als in het Engelse jungle
— als in het Engelse
			 bri dge-head,
ñ — als in oranje

Uitspraak van de Sanskriettekens

Cerebralen

Dentalen

(uitgesproken met de tongpunt

(uitgesproken als de cerebralen,

tegen het hoogste punt van het
verhemelte)

maar dan met de tong tegen de
tanden)

˜ —
˜h —
 —
h —
Š —

t —
th —
d —
dh —
n —

als in ticket
als in thijm
als in diner
als in het Engelse red-hot
als in zing
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als in tube
als in thijm
als in diner
als in het Engelse re d-hot
als in nat

Labialen (lipklanken)
p — als in pot
ph — als in ophef
b — als in bad
bh — als in het Engelse ca b-horse
m — als in moeder

Halfklinkers
y — als in jongen
r — als in het Engelse run
l — als in licht
v — als in veel

Sibilanten (sisklanken)
 — als in het Duitse
			 sprechen
 — als in Charlotte
s — als in strijd

Geaspireerde medeklinker
h — als in huis

Anusvra
ˆ — een nasale klank als in het Franse bo n
Visarga
ƒ — aan het eind van een regel wordt de visarga uitgesproken als een
geaspireerde h die wordt gevolgd door een zwakke naklank van de
voorgaande klinker (bijv.: aƒ als aha; iƒ als ihi).
In het Sanskriet bestaan er geen speciaal beklemtoonde lettergrepen of
pauzes tussen woorden in een zin. Het ritme van de zinnen wordt bepaald
door een stroom van korte en lange lettergrepen, waarbij de lange lettergrepen tweemaal zo lang worden aangehouden als de korte. Een lange
lettergreep is een lettergreep waarvan de klinker lang is (, …, ™, , e,
ai, o, au) of waarvan de korte klinker gevolgd wordt door een of meer
medeklinkers. De letters ƒ en ˆ gelden als medeklinkers. Geaspireerde
medeklinkers (medeklinkers gevolgd door een h) gelden als enkelvoudige
medeklinkers.

Register van geciteerde teksten

dit register geeft een alfabetische lijst van citaten die voorkomen in de commentaren van Bhagavad-g…t zoals ze is. Geciteerde verzen hebben een ingang
voor elk stel van twee pda’s of versregels (gewoonlijk de helft van een tekst).
Voor elke ingang wordt eerst een aantal beginwoorden gegeven. Daarna wordt
de bron van het citaat vermeld. (Als we niet in staat waren een bepaald citaat te
lokaliseren of een tekstnummer te achterhalen, hebben we deze plaats opengehouden.) Vervolgens wordt een hoofdstuk-tekst-referentie gegeven voor teksten in de Bhagavad-g…t met commentaren waarin de citaten voorkomen.
Referenties in vette letter verwijzen naar volledig geciteerde teksten, referenties
in romein naar gedeeltelijk geciteerde teksten en gecursiveerde referenties naar
paginanummers.
Bg.
Bhg.
Brs.
Bs.
Cc.
G…t-bh™aŠa
MBh.
Pur.
Up.
Vs.

Bhagavad-g…t
®r…mad-Bhgavatam
Bhakti-rasmta-sindhu
Brahma-saˆhit
Caitanya-caritmta
G…t-bh™aŠa-bhya
Mahbhrata
PurŠa
Upaniad
Vednta-s™tra of Brahma-s™tra

citaat

locatie in bron

commentaar

abhysa-yoga-yuktena
cryavn puruo veda
dau raddh tataƒ sdhuditya-varŠaˆ tamasaƒ parastt
advaitam acyutam andimgampyino ’nitys

Bg. 8.8
Chndogya Up. 6.14.2
Brs. 1.4.15
®vetvatara Up. 3.8
Bs. 5.33
Bg. 2.14

29
9.2
4.10
13.18
4.5, 4.9
6.20-23

aham dir hi devnm
ahaˆ b…ja-pradaƒ pit
ahaˆ brahmsmi
ahaˆ ktsnasya jagataƒ
ahaˆ sarvasya prabhavaƒ
ahaˆ sarveu bh™teu

Bg. 10.2
Bg. 14.4
Bhad-raŠyaka Up.1.4.10
Bg. 7.6
Bg. 10.8
Bhg. 3.29.21

11.54
17
7.29, 13.8-12
11.2
15.3-4
9.11

aham tvaˆ ca tathnye
ahaˆ tvˆ sarva-ppebhyo
hra-uddhau sattva-uddhiƒ
haveu mitho ’nyonyaˆ
aho bata va-paco ’to gar…yn
hus tvm ayaƒ sarve

ViŠu Pur. 2.13.69
Bg. 18.66
Chndogya Up. 7.26.2
Manu-smti 7.89
Bhg. 3.33.7
Bg. 10.13

13.5
30, 12.6-7
3.11
2.31
2.46, 6.44
5

Register van geciteerde teksten
aikntik… harer bhaktir
aivaryd r™pam ekaˆ ca
ajani ca yan-mayaˆ tad avimucya niyant
ajño jantur an…o ’yam
ajo nityaƒ vato ’yaˆ purŠo
akmaƒ sarva-kmo v

Brs. 1.2.101
in G…t-bh™aŠa 6.31
Bhg. 10.87.30
in G…t-bh™aŠa 5.15
Ka˜ha Up. 1.2.18
Bhg. 2.3.10

7.3
6.31
7.5
5.15
2.20
4.11, 7.20

akayyaˆ ha vai cturmasyaandir dir govindaƒ
nanda-mayo ’bhyst
ansaktasya viayn
anityam asukhaˆ lokam
aŠor aŠ…yn mahato mah…yn

in G…t-bh™aŠa 2.42
Bs. 5.1
Vs. 1.1.12
Brs. 1.2.255
Bg. 9.33
Ka˜ha Up. 1.2.20

2.42-43
13, 2.2, 7.3,11.54
19, 6.20-23, 7.24, 13.5
6.10, 8.27, 9.28,11.55
30
2.20

antaƒ-pravi˜aƒ st jannm
anta-kle ca mm eva
antavanta ime deh
nuk™lyasya sa‰kalpaƒ
nuk™lyena kŠnuanybhilit-™nyaˆ

Taittir…ya šraŠyaka 3.11.1, 2
Bg. 8.5
Bg. 2.18
Hari-bhakti-vilsa 11.676
Brs. 1.1.11
Brs. 1.1.11

15.15
23
2.28, 9.2
11.55, 18.66
7.16, 11.55
7.16, 11.55

apma somam amt abh™ma
apŠi-pdo javano grah…t
apareyam itas tv anyˆ
aparimit dhruvs tanu-bhto yadi sarva-gats
aprrabdha-phalaˆ ppaˆ

Taittir…ya Saˆhit 3.2.5.4,
¬g-veda 8.48.3
®vetvatara Up. 3.19
Bg. 7.5
Bhg. 10.87.30
Padma Pur.

2.42-43
13.15
9
7.5
9.2

-pryaŠt tatrpi hi d˜am
p™ryamŠam acala-prati˜haˆ
arcanaˆ vandanaˆ dsyaˆ
caryo vakt kualo ’sya labdh
s…no d™raˆ vrajati
asito devalo vysaƒ

Vs. 4.1.12
Bg. 2.70
Bhg. 7.5.23
Ka˜ha Up. 1.2.7
Ka˜ha Up. 1.2.21
Bg. 10.13

18.55
18.51-53
29
2.29
13.16
5

asya mahato bh™tasya nivasitam
ataƒ r…-kŠa-nmdi
tatatvc ca mttvd
athpi te deva padmbuja-dvayaatha puruo ha vai nryaŠo ’kmayata
athsaktis tato bhvas

Bhad-raŠyaka Up. 4.5.11
Brs. 1.2.234
Bhvrtha-d…pik 11.2.45
Bhg. 10.14.29
NryaŠa Up. 1
Brs. 1.4.16

3.15
6.8, 7.3, 9.4
6.29
7.24
10.8
4.10

athto brahma jijñs
ati-martyni bhagavn
tmnaˆ rathinaˆ viddhi
tma-nikepa-krpaŠye
tmrmasya tasysti
tmendriya-mano-yuktaˆ

Vs. 1.1.1
Bhg. 1.1.20
Ka˜ha Up. 1.3.3
Hari-bhakti-vilsa 11.676
Bs. 5.6
Ka˜ha Up. 1.3.4

7, 3.37
9.11
6.34
18.66
9.9
6.34

avaiŠavo gurur na syd
avajnanti mˆ m™hƒ
avidy-karma-saˆjñny
avyakto ’kara ity uktas
avyartha-klatvam
ayam agnir vaivnaro

Padma Pur.
Bg. 9.11
ViŠu Pur. 6.7.61
Bg. 8.21
Brs. 1.3.25
Bhad-raŠyaka Up. 5.9.1

2.8
6.47, 7.24, 11.52
25
22
6.17
15.14

babh™va prktaƒ iuƒ
bah™nˆ janmanm ante
bahu sym
blgra-ata-bhgasya
bandhya viaysa‰go
bhagavati ca harv ananya-cet

Bhg. 10.3.46
Bg. 7.19
Chndogya Up. 6.2.3
®vetvatara Up. 5.9
Amta-bindu Up. 2
Nsiˆha Pur.

9.11
5.16, 6.38
9.7
2.17
6.5
9.30
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906 / Bhagavad-gŸTĀ zoals ze is
bhagavat-tattva-vijñnaˆ
bhagavaty uttama-loke
bhgo j…vaƒ sa vijñeyaƒ
bhaktir asya bhajanaˆ tad
bhakto ’si me sakh ceti
bhakty tv ananyay akyaƒ

Bhg. 1.2.20
Bhg. 1.2.18
®vetvatara Up. 5.9
Gopla-tpan… Up. P™rva 15
Bg. 4.3
Bg. 11.54

7.1
7.1
2.17
6.47
4
13.16

bhratmta-sarvasvaˆ
bhava-mah-dvgni-nirvpaŠam
bhavmbudhir vatsa-padaˆ paraˆ padaˆ
bhayaˆ dvit…ybhiniveataƒ syt
bhidyate hdaya-granthi
bhokt bhogyaˆ preritraˆ ca matv

G…t-mhtmya 5
®ik˜aka 1
Bhg. 10.14.58
Bhg. 11.2.37
Bhg. 1.2.21
®vetvatara Up. 1.12

31
6.20-23
2.51
1.30, 6.13-14, 10.4-5
7.1
13.3

bhoktraˆ yajña-tapasm
bhuñjate te tv aghaˆ pp
brahmaiva san brahmpy eti
brahma jnt…ti brhmaŠaƒ
brahmaŠ€ saha te sarve
brahmaŠo hi prati˜hham

Bg. 5.29
Bg. 3.13
Subla Up. 3.3
in G…t-bh™aŠa
Bg. 14.27

3.11
6.16
14.26
10.4-5
8.16
13, 5.17

brahmaŠyo devak…-putraƒ
brahmeti paramtmeti
buddhiˆ tu srathiˆ viddhi
cakur unm…litaˆ yena
ceta etair anviddhaˆ
ceto-darpaŠa-mrjanam

NryaŠa Up. 4
Bhg. 1.2.11
Ka˜ha Up. 1.3.3
Gautam…ya-tantra 17.10-11
Bhg. 1.2.19
®ik˜aka 1

10.8
2.2, 10.15
6.34
1
7.1
6.20-23

chandˆsi yasya parŠni
dadmi buddhi-yogaˆ tam
darana-dhyna-saˆsparair
dsa-bh™to harer eva
deha-dehi-vibhedo ’yaˆ
dehino ’smin yath dehe

Bg. 15.1
Bg. 10.10
Padma Pur.
in G…t-bh™aŠa 13.12
Kurma Pur. 5.342
Bg. 2.13

21
8.14
5.26
13.13
9.34
13.1-2, 15.7

devn deva-yajo ynti
devari-bh™tpta-nŠˆ pitŠˆ
dharmaˆ tu skd bhagavat-praŠ…tam
dhyyan stuvaˆs tasya yaas tri-sandhyaˆ
dik-kldy-anavacchinne
dvandvair vimuktƒ sukha-duƒkha-saˆjñair

Bg. 7.23
Bhg. 11.5.41
Bhg. 6.3.19
Gurva˜aka 8
Nrada-pañcartra 5.10.32
Bg. 15.5

7.24
1.41, 2.38
4.7, 4.16, 4.34
2.41
6.31
22

dv suparŠ sayuj sakhyaƒ
eka eva paro viŠuƒ
ekale …vara kŠa, ra saba bhtya
ekaˆ straˆ devak…-putra-g…tam
ekˆena sthito jagat
ekaˆ tu mahataƒ sra˜

MuŠaka Up. 3.1.1
in G…t-bh™aŠa 6.31
Cc. šdi 5.142
G…t-mhtmya 7
Bg. 10.42
Stvata-tantra

13.21
6.31
7.20, 11.43
32
24
7.4

eko devo nitya-l…lnurakto
eko mantras tasya nmni yni
eko ’pi san bahudh yo ’vabhti
eko vai nryaŠa s…n na brahm
eko va… sarva-gaƒ kŠa …yaƒ
ea hi dra˜ sra˜

Purua-bodhin… Up. 4.3
G…t-mhtmya 7
Gopla-tpan… Up. P™rva 21
Mah Up. 1
Gopla-tpan… Up. P™rva 3
Prana Up. 4.9

4.9
32
6.31, 11.54
10.8
8.22, 11.54
18.14

ea u hy eva sdhu karma krayati
eo ’Šur tm cetas veditavyo
etasyhaˆ na paymi
etasya v akarasya prasane grgi
ete cˆa-kalƒ puˆsaƒ
evaˆ manaƒ karma-vaaˆ prayu‰kte

Kau…tak… Up. 3.8
MuŠaka Up. 3.1.9
Bg. 6.33
Bhad-raŠyaka Up. 3.8.9
Bhg. 1.3.28
Bhg. 5.5.6

5.15
2.17
28
9.6
2.2, 11.54
5.2
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evaˆ parampar-prptam
evaˆ prasanna-manaso
evaˆ pravttasya viuddha-cetasas
garua-skandham ropya
ghrŠaˆ ca tat-pda-saroja-saurabhe
g…tdhyyana-…lasya

Bg. 4.2
Bhg. 1.2.20
Bhg. 1.5.25
Varha Pur.
Bhg. 9.4.19
G…t-mhtmya 2
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3, 33
7.1, 9.2
9.2
12.6-7
2.61, 6.18
30

g…t-ga‰godakaˆ p…tv
G…t-mhtmya 5
g…t-stram idaˆ puŠyaˆ
G…t-mhtmya 1
g…t su-g…t kartavy
G…t-mhtmya 4
gobhiƒ pr…Šita-matsaram
¬g-veda 9.46.4
goloka eva nivasaty akhiltma-bh™taƒ
Bs. 5.37
gopea gopik-knta		

31
30
31
14.16
20, 6.15, 8.22, 13.14
1

harv abhaktasya kuto mahat-guŠƒ
Bhg. 5.18.12
hare kŠa hare kŠa
Kali-santaraŠa Up. 2
		
		

1.28, 12.18-19
2, 32, 4.26,4.39, 6.44,7.24, 8.5,
8.6, 8.11, 8.13, 8.14, 8.19, 9.2,
9.30, 9.31, 10.9,10.11,10.25,
12.6-7, 13.8-12, 13.26, 14.27,
16.1-3, 16.7,16.24

harer nma harer nma
Bhan-nrad…ya Pur. 3.8.126
he kŠa karuŠ-sindho		
hiraŠmayena ptreŠa
Ia Up. 15
hdy antaƒ-stho hy abhadrŠi
Bhg. 1.2.17
…h yasya harer dsye
Brs. 1.2.187
ikvkuŠ ca kathito
MBh ®nti 348.52

6.11-12
1
7.25
7.1
5.11
4.1

imaˆ vivasvate yogaˆ
indrri-vykulaˆ lokaˆ
indriyŠi hayn hur
…vsyam idaˆ sarvam
…varaƒ paramaƒ kŠaƒ
…varaƒ sarva-bh™tnˆ

Bg. 4.1
Bhg. 1.3.28
Ka˜ha Up. 1.3.4
Ia Up. 1
Bs. 5.1
Bg. 18.61

3
2.2
6.34
2.71
13, 2.2, 4.12, 7.3, 7.7, 9.11, 11.54
6.29

…varŠˆ vacaƒ satyaˆ
…vara-prerito gacchet
iti rma-padensau
itthaˆ satˆ brahma-sukhnubh™ty
jagad-dhitya kŠya
jnti tattvaˆ bhagavan-mahimno

Bhg. 10.33.31
Kau…tak… Up. 3.8
Padma Pur.
Bhg. 10.12.11
ViŠu Pur. 1.19.65
Bhg. 10.14.29

3.24
5.15
5.22
11.8
14.16
7.24

janmdy asya yataƒ
janmdy asya yato ’nvayd itarata ca
janma karma ca me divyam
jayas tu pŠu-putrŠˆ
j…vaƒ s™kma-svar™po ’yaˆ
j…vere kpya kail kŠa veda-purŠa

Vs. 1.1.2
Bhg. 1.1.1
Bg. 4.9

9.21, 18.46
3.37
11.43
1.14
2.17
26

jñngniƒ sarva-karmŠi
jñnaˆ parama-guhyaˆ me
jño ’ta eva
ju˜aˆ yad payaty anyam …am

5.16
3.41
18.14

jyot…ˆi viŠur bhuvanni viŠuƒ

Bg. 4.37
Bhg. 2.9.31
Vs. 2.3.17
MuŠaka Up. 3.1.2,
®vetvatara Up. 4.7
ViŠu Pur. 2.12.38

kaivalyaˆ svar™pa-prati˜h v citi-aktir iti
kalau nsty eva nsty eva
kmais tais tair hta-jñnƒ
kmaˆ ca dsye na tu kma-kmyay
karau harer mandira-mrjandiu
kariye vacanaˆ tava

Yoga-s™tra 3.34
Bhan-nrad…ya Pur. 3.8.126
Bg. 7.20
Bhg. 9.4.20
Bhg. 9.4.18
Bg. 18.73

6.20-23
6.11-12
19, 7.24
2.61, 6.18
2.61, 6.18
15

Cc. Madhya 19.140
Cc. Madhya 20.122

2.22
2.16

908 / Bhagavad-gŸTĀ zoals ze is
karmaŠ manas vc
kart strrthavattvt
kasminn u bhagavo vijñte sarvam
kegra-ata-bhgasya
kib vipra, kib nys…, ™dra kene naya
kiˆ punar brhmaŠƒ puŠy

Yjñavalkya-smti
Vs. 2.3.31
MuŠaka Up. 1.3
Cc. Madhya 19.140
Cc. Madhya 8.128
Bg. 9.33

6.13-14
18.14
7.2
2.17
2.8
30

k…rtan…yaƒ sad hariƒ
krameŠaiva pral…yeta
kŠaƒ svayaˆ samabhavat paramaƒ pumn yo
kŠas tu bhagavn svayam
kŠa-varŠaˆ tvikŠaˆ
kŠe bhakti kaile sarva-karma kta haya

®ik˜aka 3
Padma Pur.
Bs. 5.39
Bhg. 1.3.28
Bhg. 11.5.32
Cc. Madhya 22.62

27
9.2
4.5
3
3.10
2.41

kŠo vai paramaˆ daivatam
ktavn kila karmŠi
katriyo hi praj rakan
ketrŠi hi ar…rŠi
k…Še puŠye martya-lokaˆ vianti
k…yante csya karmŠi

Gopla-tpan… Up. P™rva 3
Bhg. 1.120
Parara-smti 1.66
in G…t-bh™aŠa 13.2
Bg. 9.21
Bhg. 1.2.21

11.54
9.11
2.32
13.3
2.8
7.1

lokyate vedrtho ’nena
mad-anyat te na jnanti
mad-bhaktiˆ labhate parm
mad-bhakti-prabhvena
mahat-sevˆ dvram hur vimukteƒ
m hiˆsyt sarv bh™tni

Nirukti
Bhg. 9.4.68
Bg. 18.54
in G…t-bh™aŠa 2.61
Bhg. 5.5.2
in G…t-bh™aŠa 2.19

15.18
7.18
6.27
2.61
7.28
2.19

maline mocanaˆ puˆsˆ
mama janmani janman…vare
mama my duratyay
mama yonir mahad brahma
mˆ ca yo ’vyabhicreŠa
mˆ hi prtha vyapritya

G…t-mhtmya 3
®ik˜aka 4
Bg. 7.14
Bg. 14.3
Bg. 14.26
Bg. 9.32

31
6.1
9.11
5.10
4.29
29

mˆ tu veda na kacana
mana eva manuyŠˆ
man-man bhava mad-bhaktaƒ
man-man bhava mad-bhakto
manu ca loka-bhty-arthaˆ
manuyŠˆ sahasreu

Bg. 7.26
Amtu-bindu Up. 2
Bg. 9.34
Bg. 18.65
MBh ®nti 348.51
Bg. 7.3

7.3
6.5
18.78
Voorwoord
4.1
10.3

mattaƒ parataraˆ nnyat
maydhyakeŠa praktiƒ
my-mugdha j…vera nhi svataƒ kŠa-jñna
myritnˆ nara-drakeŠa
myt…ta paravyome sabra avasthna
mayi sarvŠi karmŠi

Bg. 7.7
Bg. 9.10
Cc. Madhya 20.122
Bhg. 10.12.11
Cc. Madhya 20.264
Bg. 3.30

5.17, 11.54
8, 9, 16.8
26
11.8
4.8
5.10

mayy arpita-mano-buddhir
mtyur yasyopasecanaˆ
muhyanti yat s™rayaƒ
mukhaˆ tasyvalokypi
mukti-pradt sarveˆ
muktir hitvnyath-r™paˆ

Bg. 8.7
Ka˜ha Up. 1.2.25
Bhg. 1.1.1
Bhad-viŠu-smti
in G…t-bh™aŠa 7.14
Bhg. 2.10.6

26
11.32
7.3
9.12
7.14
12, 4.35

mukunda-li‰glaya-darane dau
mumukubhiƒ paritygo
na bhajanty avajnanti
na ca tasmn manuyeu
na dhanaˆ na janaˆ na sundar…ˆ
nhaˆ prakaƒ sarvasya

Bhg. 9.4.19
Brs. 1.2.258
Bhg. 11.5.3
Bg. 18.69
®ik˜aka 4
Bg. 7.25

2.61, 6.18
2.63, 5.2, 6.10
6.47
6.32
6.1
18.55
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na hi jñnena sadam
na hi aa-kalua-cchabiƒ kadcit
na hi te bhagavan vyaktiˆ
naitat samcarej jtu
naiva santi hi ppni
na jyate mriyate v vipacit

Bg. 4.38
Nsiˆha Pur.
Bg. 10.14
Bhg. 10.33.30
G…t-mhtmya 2
Ka˜ha Up. 1.2.18

5.16
9.30
5
3.24
30
2.20, 13.13

nakatrŠm ahaˆ a…
namo brahmaŠya-devya
namo vednta-vedyya
nryaŠaƒ paro devas
na sdhu manye yata tmano ’yam
nsv ir yasya mataˆ na bhinnam

Bg. 10.21
ViŠu Pur. 1.19.65
Gopla-tpan… Up. P™rva 1
Varha Pur.
Bhg. 5.5.4
MBh. Vana 313.117

15.12
14.16
11.54
10.8
5.2
2.56

na˜a-pryev abhadreu
na tad bhsayate s™ryo
na tasya kryaˆ karaŠaˆ ca vidyate
na tatra s™ryo bhti na candra-trakam
ntm ruteƒ
nava-dvre pure deh…

Bhg. 1.2.18
Bg. 15.6
®vetvatara Up. 6.8
Ka˜ha Up. 2.2.15, 15.6
Vs. 2.3.18
®vetvatara Up. 3.18

7.1
20, 20
3.22, 11.43

na vai vco na cak™ˆi
na viyad aruteƒ
nyaˆ deho deha-bhjˆ n-loke
naymi paramaˆ sthnam
nikhilsv apy avasthsu
nimitta-mtram evsau

Chndogya Up. 5.1.15
Vs. 2.3.1
Bhg. 5.5.1
Varha Pur.
Brs. 1.2.187
in G…t-bh™aŠa 4.14

7.19
13.5
5.22
12.6-7
5.11, 6.31
4.14

nirbandhaƒ kŠa-sambandhe
nirjitya para-sainydi
nirmna-moh jita-sa‰ga-do
nityasyoktƒ ar…riŠaƒ
nityo nitynˆ cetana cetannm
n™naˆ pramattaƒ kurute vikarma

Brs. 1.2.255
Parara-smti 1.66
Bg. 15.5
Bg. 2.18
Ka˜ha Up. 2.2.13
Bhg. 5.5.4

6.10, 9.28, 11.55
2.32
22
2.28
13, 2.12, 4.12, 7.6, 7.10,15.17
5.2

oˆ ajñna-timirndhasya
oˆ ity etad brahmaŠo nedi˜haˆ nma
oˆ tad viŠoƒ paramaˆ padam
pdau hareƒ ketra-padnusarpaŠe
parbhavas tvad abodha-jto
paramaˆ puruaˆ divyaˆ

Gautam…ya-tantra 7.10-11
¬g-veda
¬g-veda 1.22.20
Bhg. 9.4.20
Bhg. 5.5.5
Bg. 8.8

1
17.23
17.24
2.61, 6.18
5.2
29

paraˆ brahma paraˆ dhma
paraˆ d˜v nivartate
parasy€nte kt€tm€naƒ
parsya aktir vividhaiva r™yate
part tu tac-chruteƒ
prtho vatsaƒ su-dh…r bhokt

Bg. 10.12
Bg. 2.59
in G…t-bh™aŠa
®vetvatara Up. 6.8
Vs. 2.3.40
G…t-mhtmya 6

5, 11.54, 18.62
3.42, 6.13-14
8.16
14, 3.22, 8.22
13.5
32

patiˆ pat…nˆ paramaˆ parastd
patiˆ vivasytmevaram

13.5
5.13

®vetvatara Up. 6.7
Mah-nryaŠa Up. 11.3,
Taittir…ya šraŠyaka 10.11.1
patir gati cndhaka-vŠi-stvatˆ
Bhg. 2.4.20
patitnˆ pvanebhyo		
patraˆ pupaˆ phalaˆ toyam
Bg. 9.26

3.22

pradhna-kraŠ…-bh™t
pradhna-ketrajña-patir guŠeaƒ
prajpatiˆ ca rudraˆ cpy
praka ca karmaŠy abhyst
prakhyta-daiva-paramrtha-vidˆ matai ca
prakty-di-sarva-bh™tntar-ym…

4.14
13.13
10.8
9.2
7.24
10.20

in G…t-bh™aŠa 4.14
®vetvatara Up. 6.16
Moka-dharma
Vs. 3.2.26
Stotra-ratna 12
Subla Up.

3.10
3.10
2
9.2, 11.55, 17.10
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910 / Bhagavad-gŸTĀ zoals ze is
prŠai cittaˆ sarvam otaˆ prajnˆ
prŠopahrc ca yathendriyŠˆ
prpañcikatay buddhy
pranta-niƒea-mano-rathntara
premñjana-cchurita-bhakti-vilocanena
pr…tir na yvan mayi vsudeve

MuŠaka Up. 3.1.9
Bhg. 4.31.14
Brs. 1.2.258
Stotra-ratna 43
Bs. 5.38
Bhg. 5.5.6

2.17
9.3
2.63, 5.2, 6.10
2.56
3.13, 6.30, 9.4, 11.50
5.2

purua evedaˆ sarvaˆ
puruaˆ vataˆ divyam
purun na paraˆ kiñcit
pururtha-™nynˆ guŠnˆ
rakiyat…ti vivso
rmdi-m™rtiu kal-niyamena ti˜han

®vetvatara Up. 3.15
Bg. 10.12
Ka˜ha Up. 1.3.11
Yoga-s™tra 4.34
Hari-bhakti-vilsa 11.676
Bs. 5.39

7.19
5
8.21
6.20-23
18.66
4.5, 11.46

ramante yogino ’nante
rasa-varjaˆ raso ’py asya
raso vai saƒ, rasaˆ hy evyaˆ labdhvnand…abddibhyo ’ntaƒ prati˜hnc ca
sa bh™miˆ vivato vtv
sac-cid-nanda-r™pya kŠya

Padma Pur.
Bg. 2.59
Taittir…ya Up. 2.7.1
Vs. 1.2.27
®vetvatara Up. 3.14
Gopla-tpan… Up. P™rva 1

5.22
6.13-14
14.27
15.14
7.19
9.11

sac-cid-nanda-vigraham
sad eva saumya
sdhaknm ayaˆ premŠaƒ
sdhavo hdayaˆ mahyaˆ
sdvaitaˆ svadh™taˆ
sa evyaˆ may te ’dya

Gopla-tpan… Up. P™rva 35
Chndogya Up. 6.2.1
Brs. 1.4.16
Bhg. 9.4.68
Cc. Antya 2.1
Bg. 4.3

9.11
17.23
4.10
7.18
1
4

sa guŠn samat…tyaitn
sahasra-…r puruaƒ
sa kleneha mahat
sakd g…tmta-snnaˆ
sa mahtm su-durlabhaƒ
samaƒ sarveu bh™teu

Bg. 14.26
®vetvatara Up. 3.14
Bg. 4.2
G…t-mhtmya 3
Bg. 7.19
Bg. 18.54

2.72, 4.29
7.19
3
31
7.3
9.2

samne vke puruo nimagno

MuŠaka Up. 3.1.2,
®vetvatara Up. 4.7
Bhg. 10.14.58

samrit ye pada-pallava-plavaˆ
saˆsktƒ kila mantrai ca
samyag dh…yate s’ minn tma-tattva-ythtmyam Nirukti
sandhy-vandana bhadram astu
Padyval… 7.9

2.22
2.51
2.31
2.44
2.52

sa‰ga-tygt sato vtteƒ
s‰khya-yogau pthag blƒ
sa-rahasyaˆ tad-a‰gaˆ ca
sarva-dharmn parityajya
sarvam etad taˆ manye
sarvaˆ hy etad brahma

Upademta 3
Bg. 5.4
Bhg. 2.9.31
Bg. 18.66
Bg. 10.14
MŠ™kya Up. 2

6.24
2.39
3.41
30, 12.6-7,18.78
5
5.10

sarvaˆ jñna-plavena
sarvasya chaˆ hdi sannivi˜aƒ
sarvasya prabhum …naˆ
sarvtman yaƒ araŠaˆ araŠyaˆ
sarvatra maithuna-tygo
sarvopaniado gvo

Bg. 4.36
Bg. 15.15
®vetvatara Up. 3.17
Bhg. 11.5.41
Yjñavalkya-smti
G…t-mhtmya 6

5.16
18.13, 18.62
13.18
1.41, 2.38
6.13-14
31

sa sarvasmd bahi-kryaƒ
a˜-karma-nipuŠo vipro
sattvaˆ viuddhaˆ vasudeva-abditam
sa tvam eva jagat-sra˜
sa v ea brahma-ni˜ha idaˆ ar…raˆ martyam
sa vai manaƒ kŠa-pdravindayor

Bhad-viŠu-smti
Padma Pur.
Bhg. 4.3.23
ViŠu Pur. 1.9.69
Mdhyandinyana-ruti
Bhg. 9.4.18

9.12
2.8
17.4
11.40
15.7
2.60,  2.61,  6.15,  6.18,  6.27,  6.34

Register van geciteerde teksten
sa vai puˆsˆ paro dharmo
sevonmukhe hi jihvdau
iyas te ’haˆ dhi mˆ tvˆ prapannam
iva-viriñci-nutam
raddh’-abde - vivsa kahe sudha nicaya
raddhvn bhajate yo mˆ

Bhg. 1.2.6
Brs. 1.2.234
Bg. 2.7
Bhg. 11.5.33
Cc. Madhya 22.62
Bg. 6.47

9.2
6.8, 7.3, 9.4
2.39
4.12
2.41
28

ravaŠaˆ k…rtanaˆ viŠoƒ
Bhg. 7.5.23
ravaŠaypi bahubhir yo na labhyaƒ
Ka˜ha Up. 1.2.7
r…-advaita gaddhara		
r…-caitanya-mano-’bh…˜aˆ		
r…-kŠa-caitanya
r…mad-bhgavataˆ purŠam amalaˆ
Bhg. 12.13.18

29, 9.2
2.29
2
1
2
10.9

riyaƒ patir yajña-patiƒ praj-patir
Švatˆ sva-kathƒ kŠaƒ
s˜i-hetu yei m™rti prapañce avatare
ruti-smti-purŠdi
striyo vaiys tath ™drs
svbhvik… jñna-bala-kriy ca

Bhg. 2.4.20
Bhg. 1.2.17
Cc. Madhya 20.263
Brs. 1.2.101
Bg. 9.32
®vetvatara Up. 6.8

3.10
7.1
4.8
7.3
29
3.22, 8.22

sv-alpam apy asya dharmasya
svny apatyni puŠanti
svar™peŠa vyavasthitiƒ
svayaˆ r™paƒ kad mahyaˆ
tad rajas-tamo-bhvƒ
tad-avadhi bata nr…-sa‰game smaryamne

Bg. 2.40
Padma Pur.
Bhg. 2.10.6
Bhg. 1.2.19
Brs. 2.5.72

3.4
5.26
6.20-23
1
7.1
2.60, 5.21

tadvan na rikta-matayo yatayo ’pi ruddha
tadvat km yaˆ pravianti sarve
tad vijñnrthaˆ sa gurum evbhigacchet
tad viŠoƒ paramaˆ padam
tƒ raddhay me ’nupadaˆ viŠvataƒ
tam akratuƒ payati v…ta-oko

Bhg. 4.22.39
Bg. 2.70
MuŠaka Up. 1.2.12
¬g-veda 1.22.20
Bhg. 1.5.26
Ka˜ha Up. 1.2.20

5.26
18.51-53
29
18.62
9.2
2.20

tam tma-sthaˆ ye ’nupayanti dh…rs
tam ekaˆ govindam
tam eva viditvti mtyum eti
tam …varŠˆ paramaˆ mahevaraˆ
tamo-dvraˆ yoitˆ sa‰gi-sa‰gam
taˆ tam evaiti kaunteya

Ka˜ha Up. 2.2.13
Gopla-tpan… Up. P™rva 35
®vetvatara Up. 3.8
®vetvatara Up. 6.7
Bhg. 5.5.2
Bg. 8.6

2.12
9.11
4.9, 6.15, 7.7,13.18
3.22, 5.29
7.28
25

taˆ taˆ niyamam sthya
tni vetti sa yogtm
tan-mayo bhavati kipraˆ
t‰ra vkya, kriy, mudr vijñeha n bujhaya
tapo divyaˆ putrak yena sattvaˆ
tapta-kñcana-gaur‰gi

Bg. 7.20
in G…t-bh™aŠa 13.2
Nrada-pañcartra 5.10.32
Cc. Madhya 23.39
Bhg. 5.5.1

19
13.3
6.31
9.28
5.22
2

taror iva sahiŠun
tasmd etad brahma nma-r™pam
tasmd rudro ’bhavad devaƒ
tasmt sarveu kleu
tasyaite kathit hy arthƒ
tato ’nartha-nivttiƒ syt

®ik˜aka 3
MuŠaka Up. 1.2.10
Varha Pur.
Bg. 8.7
®vetvatara Up. 6.23
Brs. 1.4.15

8.5
5.10, 14.3
10.8
26
6.47, 11.54
4.10

tato yad uttarataraˆ
tatrnvahaˆ kŠa-kathƒ pragyatm
tat te ’nukampˆ susam…kamŠo
tat tu samanvayt
tat tvam asi
tat tvaˆ p™ann apvŠu

®vetvatara Up. 3.10
Bhg. 1.5.26
Bhg. 10.14.8
Vs. 1.1.4
Chndogya Up. 6.8.7
Ia Up. 15

7.7
9.2
12.13-14
15.15
4.9, 17.23
7.25
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912 / Bhagavad-gŸTĀ zoals ze is
tau hi mˆ na vijn…to
tvad ea samprasdo ’smc char…rt
tay vin tad pnoti
te dvandva-moha-nirmukt
tenaiva r™peŠa catur-bhujena
tepus tapas te juhuvuƒ sasnur ry

Moka-dharma
Chndogya Up. 8.12.3
NryaŠ…ya
Bg. 7.28
Bg. 11.46
Bhg. 3.33.7

10.8
15.18
12.6-7
6.45
9.11
2.46, 6.44

tem ahaˆ samuddhart
teˆ yat sva-vaco-yuktaˆ
te santaƒ sarvevarasya yajña-puruasya
t…vreŠa bhakti-yogena
tret-yugdau ca tato
tt…yaˆ sarva-bh™ta-sthaˆ

Bg. 12.7
Bhg. 10.33.31
in G…t-bh™aŠa 3.13
Bhg. 2.3.10
MBh ®nti 348.51
Stvata-tantra

18.46
3.24
3.14
4.11, 7.20
4.1
7.4

tvˆ …la-r™pa-caritaiƒ parama-prak˜aiƒ
tyaktv dehaˆ punar janma
tyaktv sva-dharmaˆ caraŠmbujaˆ harer
ubhe uhaivaia ete taraty amtaƒ sdhv-asdh™n…
ucchi˜a-lepn anumodito dvijaiƒ
™rdhva-m™lam adhaƒ-kham

Stotra-ratna 12
Bg. 4.9
Bhg. 1.5.17
Bhad-raŠyaka Up. 4.4.22
Bhg. 1.5.25
Bg. 15.1

7.24
11.43
2.40, 3.5, 6.40
4.37
9.2
21

utmtatvasyeno
utshn nicayd dhairyt
vadanti tat tattva-vidas
vaiamya-nairghŠye na spekatvt
vñch-kalpatarubhya ca
vande ’haˆ r…-guroƒ

®vetvatara Up. 3.15
Upademta 3
Bhg. 1.2.11
Vs. 2.1.34
Cc. Antya 2.1

7.19
6.24
2.2, 10.15, 13.8-12
4.14, 5.15, 9.9
2
1

varŠramcravat
vasanti yatra puruƒ sarve vaikuŠ˜ha-m™rtayaƒ
va… sarvasya lokasya
vastu-ythtmya-jñnvarakaˆ
vsudevaƒ sarvam iti
vayaˆ tu na vitpyma

ViŠu Pur. 3.8.9
Bhg. 3.15.14
®vetvatara Up. 3.18
in G…t-bh™aŠa 14.8
Bg. 7.19
Bhg. 1.1.19

3.9
15.7
5.13
14.8
2.41, 2.56
10.18

vedham etaˆ puruaˆ mahntam
vedai ca sarvair aham eva vedyaƒ
vedeu durlabham adurlabham tma-bhaktau
vedeu yajñeu tapaƒsu caiva
vinayaty caran mauhyd
viay vinivartante

®vetvatara Up. 3.8
Bg. 15.15
Bs. 5.33
Bg. 8.28
Bhg. 10.33.30
Bg. 2.59

7.7
3.10, 3.26
4.5
9.2
3.24
6.13-14

viŠos tu tr…Ši r™pŠi
viŠu-bhaktaƒ smto daiva
viŠur mahn sa iha yasya kal-vieo
viŠu-aktiƒ par prokt
vi˜abhyham idaˆ ktsnam
vivasvn manave prha

Stvata-tantra
Padma Pur.
Bs. 5.48
ViŠu Pur. 6.7.61
Bg. 10.42
Bg. 4.1

7.4, 10.20
11.48
11.54
25
9.4
3

vka iva stabdho divi ti˜haty ekas
vabhnu-sute devi
yac-cakur ea savit sakala-grahŠˆ
yac-chakti-let surydy
yac chŠvatˆ rasa-jñnˆ
yad-aˆena dhtaˆ vivaˆ

®vetvatara Up. 3.9
Bs. 5.52
in G…t-bh™aŠa 10.42
Bhg. 1.1.19
in G…t-bh™aŠa 10.42

7.7
2
4.1, 9.6
10.42
10.18
10.42

yad-avadhi mama cetaƒ kŠa-pdravinde
yad-bh… vtaƒ pavate
yad gatv na nivartante
ya eˆ puruaˆ skd
ya etad akaraˆ grgi viditvsm‡
yaƒ kraŠrŠava-jale bhajati sma yoga-nidrm

Brs. 2.5.72
Taittir…ya Up. 2.8.1
Bg. 15.6
Bhg. 11.5.3
Bhad-raŠyaka Up. 3.8.10
Bs. 5.47

2.60, 5.21
9.6
20, 20
6.47
2.7
10.20

Register van geciteerde teksten
yaƒ prayti sa mad-bhvaˆ
yajñaiƒ sa‰k…rtana-pryair
yajñeu paavo brahman
yajño vai viŠuƒ
yam evaia vŠute tena labhyas
yaˆ prpya na nivartante

Bg. 8.5
Bhg. 11.5.32
Taittir…ya Saˆhit 1.7.4
Ka˜ha Up. 1.2.23
Bg. 8.21

23
3.10
2.31
3.9
8.14
23

yaˆ ymasundaram acintya-guŠa-svar™paˆ
yaˆ yaˆ vpi smaran bhvaˆ
ynti deva-vrat devn
yasmt paraˆ nparam asti kiñcid
yas tv tma-ratir eva syt
y svayaˆ padmanbhasya

Bs. 5.38
Bg. 8.6
Bg. 9.25
®vetvatara Up. 3.9
Bg. 3.17
G…t-mhtmya 4

6.30
24, 25
21
7.7
18.49
31

yasya brahma ca katraˆ ca
yasya deve par bhaktir
yasyaika-nivasita-klam athvalambya
yasyjñay bhramati sambhta-kla-cakro
yasya prasdd bhagavat-prasdo
yasysti bhaktir bhagavaty akiñcan

Ka˜ha Up. 1.2.25
®vetvatara Up. 6.23
Bs. 5.48
Bs. 5.52
Gurva˜aka 8
Bhg. 5.18.12

11.32
6.47, 11.54
11.54
4.1, 9.6
2.41
1.28, 13.8-12

yasytma-buddhiƒ kuŠape tri-dhtuke
yataƒ pravttir bh™tnm
yath taror m™la-niecanena
yato v imni bh™tni jyante
yat-pda-pa‰kaja-pala-vilsa-bhakty
yatra kvpi niadya ydava-kulottamasya kaˆa-

Bhg. 10.84.13
Bg. 18.46
Bhg. 4.31.14
Taittir…ya Up. 3.1
Bhg. 4.22.39
Padyval… 79

3.40
12.11
9.3
13.17
5.26
2.52

yatra kva vbhadram abh™d amuya kiˆ
yatrvat…rŠaˆ kŠkhyaˆ
yat-t…rtha-buddhiƒ salile na karhicij
y vai sdhana-sampattiƒ
yvat kriys tvad idaˆ mano vai
yei kŠa-tattva-vett, sei ’guru’ haya

Bhg. 1.5.17
in G…t-bh™aŠa 11.54
Bhg. 10.84.13
NryaŠ…ya
Bhg. 5.5.4
Cc. Madhya 8.128

2.40, 3.5, 6.40
11.54
3.40
12.6-7
5.2
2.8

ye indrdy-a‰gatayvasthitaˆ
yeˆ tv anta-gataˆ ppaˆ
ye yath mˆ prapadyante
yoginm api sarveˆ
yo ’sau sarvair vedair g…yate
yo v etad akaraˆ grgy aviditvsm‡

in G…t-bh™aŠa 3.13
Bg. 7.28
Bg. 4.11
Bg. 6.47
Gopla-tpan… Up. uttara 27
Bhad-raŠyaka Up. 3.8.10

3.14
6.47
9.29
28, 18.1, 18.75
15.15
2.7

yo vetti bhautikaˆ dehaˆ
yo ’yaˆ tavgato deva
yo ’yaˆ yogas tvay proktaƒ
yuddhamnƒ paraˆ akty
yujyate ’nena durgha˜eu kryeu

Bhad-viŠu-smti
ViŠu Pur. 1.9.69
Bg. 6.33
Manu-smti 7.89
Nirukti

9.12
11.40
28
2.31
9.5
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Register van Sanskrietteksten

Dit register bestaat uit een complete lijst van eerste en derde regels van elke
sanskriettekst in de Bhagavad-g…t en is gerangschikt volgens het westerse alfabet.
De sanskriettransliteratie wordt gevolgd door het bijbehorende hoofdstuk- en tekstnummer.

abhayaˆ sattva-saˆuddhir 16.1
abhisandhya tu phalaˆ 17.12
abhito brahma-nirvŠaˆ 5.26
abhysd ramate yatra 18.36
abhysa-yoga-yuktena 8.8
abhysa-yogena tato 12.9

aham di ca madhyaˆ ca 10.20
aham tm gukea 10.20
aham evkayaƒ klo 10.33
ahaˆ hi sarva-yajñnˆ 9.24
ahaˆ kratur ahaˆ yajñaƒ 9.16
ahaˆ ktsnasya jagataƒ 7.6

abhyse ’py asamartho ’si 12.10
abhysena tu kaunteya 6.35
abhyutthnam adharmasya 4.7
-brahma-bhuvanl lokƒ 8.16
caraty tmanaƒ reyas 16.22
cryƒ pitaraƒ putrs 1.33

ahaˆ sarvasya prabhavo 10.8
ahaˆ tvˆ sarva-ppebhyo 18.66
ahaˆ vaivnaro bh™tv 15.14
aha‰kra it…yaˆ me 7.4
aha‰kraˆ balaˆ darpaˆ 18.53
aha‰kraˆ balaˆ darpaˆ 16.18

cryam upasa‰gamya 1.2
cryn mtuln bhrtn 1.26
cryopsanaˆ aucaˆ 13.8
acchedyo ’yam adhyo ’yam 2.24
adea-kle yad dnam 17.22
adharmbhibhavt kŠa 1.40

aha‰kra-vim™htm 3.27
hr rjasasye˜ 17.9
hras tv api sarvasya 17.7
ahiˆs samat tu˜is 10.5
ahiˆs satyam akrodhas 16.2
aho bata mahat ppaˆ 1.44

adharmaˆ dharmam iti y 18.32
adha ca m™lny anusantatni 15.2
adha cordhvaˆ prasts tasya kh 15.2
adhibh™taˆ ca kiˆ proktam 8.1
adhibh™taˆ karo bhvaƒ 8.4
adhi˜hnaˆ tath kart 18.14

hus tvm ayaƒ sarve 10.13
airvataˆ gajendrŠˆ 10.27
ajnat mahimnaˆ tavedaˆ 11.41
ajñnaˆ cbhijtasya 16.4
ajñnenvtaˆ jñnaˆ 5.15
ajña craddadhna ca 4.40

adhi˜hya mana cyaˆ 15.9
adhiyajñaƒ kathaˆ ko ’tra 8.2
adhiyajño ’ham evtra 8.4
adhytma-jñna-nityatvaˆ 13.12
adhytma-vidy vidynˆ 10.32
adhyeyate ca ya imaˆ 18.70

ajo nityaƒ vato ’yaˆ purŠo 2.20
ajo ’pi sann avyaytm 4.6
akarmaŠa ca boddhavyaˆ 4.17
khyhi me ko bhavn ugra-r™po 11.31
ak…rtiˆ cpi bh™tni 2.34
akaraˆ brahma paramaˆ 8.3

hyo ’bhijanavn asmi 16.15
ditynm ahaˆ viŠur 10.21
ad˜a-p™rvaˆ hito ’smi d˜v 11.45
adve˜ sarva-bh™tnˆ 12.13
dy-antavantaƒ kaunteya 5.22
gampyino ’nitys 2.14

akarŠm a-kro ’smi 10.33
amnitvam adambhitvam 13.8
am… ca tvˆ dhtar˜rasya putrƒ 11.26
am… hi tvˆ sura-sa‰gh vianti 11.21
amtaˆ caiva mtyu ca 9.19
andi mat-paraˆ brahma 13.13

aghyur indriyrmo 3.16
agnir jyotir ahaƒ uklaƒ 8.24
aham dir hi devnˆ 10.2

andi-madhyntam ananta-v…ryam
anditvn nirguŠatvt 13.32
ananta devea jagan-nivsa 11.37

11.19

Registervan Sanskrietteksten
ananta csmi ngnˆ 10.29
anantavijayaˆ rj 1.16
ananta-v…rymita-vikramas tvaˆ 11.40
ananya-cetƒ satataˆ 8.14
anany cintayanto mˆ 9.22
ananyenaiva yogena 12.6

asakto hy caran karma 3.19
asamm™haƒ sa martyeu 10.3
asaˆayaˆ mah-bho 6.35
asaˆayaˆ samagraˆ mˆ 7.1
asaˆyattman yogo 6.36
-pa-atair baddhƒ 16.12

anapekaƒ ucir daka 12.16
anrya-ju˜am asvargyam 2.2
anino ’prameyasya 2.18
anritaƒ karma-phalaˆ 6.1
antmanas tu atrutve 6.6
aneka-bh™dara-vaktra-netraˆ 11.16

astra-vihitaˆ ghoraˆ 17.5
asat-ktam avajñtaˆ 17.22
asatyam aprati˜haˆ te 16.8
asau may hataƒ atrur 16.14
carya-vac cainam anyaƒ Šoti 2.29
carya-vat payati kacid enam 2.29

aneka-citta-vibhrnt 16.16
aneka-divybharaŠaˆ 11.10
aneka-janma-saˆsiddhas 6.45
aneka-vaktra-nayanam 11.10
anena prasaviyadhvam 3.10
anicchann api vrŠeya 3.36

asito devalo vysaƒ 10.13
asmkaˆ tu vii˜ ye 1.7
aocyn anvaocas tvaˆ 2.11
araddadhnƒ puru 9.3
araddhay hutaˆ dattaˆ 17.28
sthitaƒ sa hi yukttm 7.18

aniketaƒ sthira-matir 12.19
ani˜am i˜aˆ miraˆ ca 18.12
anityam asukhaˆ lokam 9.33
annd bhavanti bh™tni 3.14
anta-kle ca mm eva 8.5
antavanta ime deh 2.18

sur…ˆ yonim pann 16.20
vsaym sa ca bh…tam enaˆ 11.50
avatthaƒ sarva-vkŠˆ 10.26
avattham enaˆ su-vir™ha-m™lam 15.3
avatthm vikarŠa ca 1.8
atattvrtha-vad alpaˆ ca 18.22

antavat tu phalaˆ teˆ 7.23
anubandhaˆ kayaˆ hiˆsm 18.25
anudvega-karaˆ vkyaˆ 17.15
anye ca bahavaƒ ™r 1.9
anye s‰khyena yogena 13.25
anye tv evam ajnantaƒ 13.26

atha cainaˆ nitya-jtaˆ 2.26
atha cet tvam aha‰krn 18.58
atha cet tvam imaˆ dharmyaˆ 2.33
atha cittaˆ samdhtuˆ 12.9
atha kena prayukto ’yaˆ 3.36
atha v bahunaitena 10.42

apne juhvati prŠaˆ 4.29
aparaˆ bhavato janma 4.4
aparaspara-sambh™taˆ 16.8
apare niyathrƒ 4.29
apareyam itas tv anyˆ 7.5
aparyptaˆ tad asmkaˆ 1.10

atha v yoginm eva 6.42
atha vyavasthitn d˜v 1.20
athaitad apy aakto ’si 12.11
tmaiva hy tmano bandhur 6.5
tmany eva ca santu˜as 3.17
tmany evtman tu˜aƒ 2.55

apayad deva-devasya 11.13
aphalk‰kibhir yajño 17.11
aphalk‰kibhir yuktaiƒ 17.17
aphala-prepsun karma 18.23
api ced asi ppebhyaƒ 4.36
api cet su-durcro 9.30

tma-sambhvitƒ stabdh 16.17
tma-saˆsthaˆ manaƒ ktv 6.25
tma-saˆyama-yoggnau 4.27
tmaupamyena sarvatra 6.32
tmavantaˆ na karmŠi 4.41
tma-vayair vidheytm 2.64

api trailokya-rjyasya 1.35
aprako ’pravtti ca 14.13
aprpya mˆ nivartante 9.3
aprpya yoga-saˆsiddhiˆ 6.37
aprati˜ho mah-bho 6.38
p™ryamŠam acala-prati˜haˆ

ato ’smi loke vede ca 15.18
atra ™r mahev-s 1.4
atyeti tat sarvam idaˆ viditv 8.28
avcya-vdˆ ca bah™n 2.36
avajnanti mˆ m™h 9.11
avpya bh™mv asapatnam ddhaˆ

rto jijñsur arthrth… 7.16
rurukor muner yogaˆ 6.3
asad ity ucyate prtha 17.28
asakta-buddhiƒ sarvatra 18.49
asaktaˆ sarva-bhc caiva 13.15
asaktir anabhiva‰gaƒ 13.10

2.70

avibhaktaˆ ca bh™teu 13.17
avibhaktaˆ vibhakteu 18.20
avini tu tad viddhi 2.17
vtaˆ jñnam etena 3.39
avyakt hi gatir duƒkhaˆ 12.5
avyaktd vyaktayaƒ sarvƒ 8.18

2.8

/ 915

916 / Bhagavad-gŸTĀ zoals ze is
avyaktd…ni bh™tni 2.28
avyaktaˆ vyaktim pannaˆ 7.24
avyakta-nidhanny eva 2.28
avyakto ’kara ity uktas 8.21
avyakto ’yam acintyo ’yam 2.25
ayaneu ca sarveu 1.11

bh™ta-prakti-mokaˆ ca 13.35
bh™ya eva mah-bho 10.1
bh™yaƒ kathaya tptir hi 10.18
b…jaˆ mˆ sarva-bh™tnˆ 7.10
brahma-bh™taƒ prasanntm 18.54
brahmacaryam ahiˆs ca 17.14

ayathvat prajnti 18.31
ayatiƒ raddhayopeto 6.37
yudhnm ahaˆ vajraˆ 10.28
yuƒ-sattva-balrogya- 17.8
ayuktaƒ kma-kreŠa 5.12
ayuktaƒ prktaƒ stabdhaƒ 18.28

brahmgnv apare yajñaˆ 4.25
brahmaiva tena gantavyaˆ 4.24
brhmaŠa-katriya-viˆ 18.41
brahmŠam …aˆ kamalsana-stham 11.15
brhmaŠs tena ved ca 17.23
brahmaŠo hi prati˜hham 14.27

bahavo jñna-tapas 4.10
bahir anta ca bh™tnm 13.16
bah™daraˆ bahu-daˆ˜r-karlaˆ
bah™nˆ janmanm ante 7.19
bah™ni me vyat…tni 4.5
bah™ny ad˜a-p™rvŠi 11.6

brahmaŠy dhya karmŠi 5.10
brahmrpaŠaˆ brahma havir 4.24
brahma-s™tra-padai caiva 13.5
bhat-sma tath smnˆ 10.35
buddhau araŠam anviccha 2.49
buddher bhedaˆ dhte caiva 18.29

11.23

bahu-kh hy anant ca 2.41
bhya-sparev asakttm 5.21
balaˆ balavatˆ chaˆ 7.11
bandhaˆ mokaˆ ca y vetti 18.30
bandhur tmtmanas tasya 6.6
bhajanty ananya-manaso 9.13

buddhir buddhimatm asmi 7.10
buddhir jñnam asammohaƒ 10.4
buddhi-yogam upritya 18.57
buddhi-yukto jaht…ha 2.50
buddhy viuddhay yukto 18.51
buddhy yukto yay prtha 2.39

bhaktiˆ mayi parˆ ktv 18.68
bhakto ’si me sakh ceti 4.3
bhakty mm abhijnti 18.55
bhakty tv ananyay akya 11.54
bhavmi na cirt prtha 12.7
bhavn bh…ma ca karŠa ca 1.8

cañcalaˆ hi manaƒ kŠa 6.34
ctur-varŠyaˆ may s˜aˆ 4.13
catur-vidh bhajante mˆ 7.16
cetas sarva-karmŠi 18.57
chandˆsi yasya parŠni 15.1
chinna-dvaidh yattmnaƒ 5.25

bhavanti bhv bh™tnˆ 10.5
bhavanti sampadaˆ daiv…m 16.3
bhavpyayau hi bh™tnˆ 11.2
bhva-saˆuddhir ity etat 17.16
bhavaty atyginˆ pretya 18.12
bhaviyŠi ca bh™tni 7.26

chittvainaˆ saˆayaˆ yogam 4.42
cintm aparimeyˆ ca 16.11
dadmi buddhi-yogaˆ taˆ 10.10
daivam evpare yajñaˆ 4.25
daiv… hy e guŠa-may… 7.14
daiv… sampad vimokya 16.5

bhavit na ca me tasmd 18.69
bhayd raŠd uparataˆ 2.35
bh…ma-droŠa-pramukhataƒ 1.25
bh…mam evbhirakantu 1.11
bh…mo droŠaƒ s™ta-putras tathsau 11.26
bhogaivarya-prasaktnˆ 2.44

daivo vistaraaƒ prokta 16.6
dambhha‰kra-saˆyuktƒ 17.5
dambho darpo ’bhimna ca 16.4
daˆ˜r-karlni ca te mukhni 11.25
dna-kriy ca vividhƒ 17.25
dnaˆ dama ca yajña ca 16.1

bhoktraˆ yajña-tapasˆ 5.29
bhrmayan sarva-bh™tni 18.61
bhruvor madhye prŠam veya samyak
bh™mir po ’nalo vyuƒ 7.4
bhuñjate te tv aghaˆ pp 3.13
bh™ta-bhart ca taj jñeyaˆ 13.17

dnam …vara-bhva ca 18.43
daŠo damayatm asmi 10.38
daraym sa prthya 11.9
dtavyam iti yad dnaˆ 17.20
day bh™tev aloluptvaˆ 16.2
deh… nityam avadhyo ’yaˆ 2.30

bh™ta-bhvana bh™tea 10.15
bh™ta-bhvodbhava-karo 8.3
bh™ta-bhn na ca bh™ta-stho 9.5
bh™ta-grmaƒ sa evyaˆ 8.19
bh™ta-grmam imaˆ ktsnam 9.8
bh™tni ynti bh™tejy 9.25

8.10

dehino ’smin yath dehe 2.13
dee kle ca ptre ca 17.20
dev apy asya r™pasya 11.52
deva-dvija-guru-prjña- 17.14
devn bhvayatnena 3.11
devn deva-yajo ynti 7.23

Registervan Sanskrietteksten
dharma-ketre kuru-ketre 1.1
dharma-saˆsthpanrthya 4.8
dharmviruddho bh™teu 7.11
dharme na˜e kulaˆ ktsnam 1.39
dharmyd dhi yuddhc chreyo ’nyat 2.31
dhrtar˜r raŠe hanyus 1.45

etair vimohayaty ea 3.40
etair vimuktaƒ kaunteya 16.22
etaj jñnam iti proktam 13.12
etˆ d˜im ava˜abhya 16.9
etˆ vibh™tiˆ yogaˆ ca 10.7
etan me saˆayaˆ kŠa 6.39

dhrtar˜rasya durbuddher 1.23
dh˜adyumno vir˜a ca 1.17
dh˜aketu cekitnaƒ 1.5
dhty yay dhrayate 18.33
dh™menvriyate vahnir 3.38
dh™mo rtris tath kŠaƒ 8.25

etn na hantum icchmi 1.34
etny api tu karmŠi 18.6
etasyhaˆ na paymi 6.33
etat ketraˆ samsena 13.7
evaˆ bahu-vidh yajñ 4.32
evaˆ buddheƒ paraˆ buddhv

dhynt karma-phala-tygas 12.12
dhyna-yoga-paro nityaˆ 18.52
dhynentmani payanti 13.25
dhyyato viayn puˆsaƒ 2.62
dio na jne na labhe ca arma 11.25
divi s™rya-sahasrasya 11.12

evam etad yathttha tvam 11.3
evaˆ jñtv ktaˆ karma 4.15
evaˆ parampar-prptam 4.2
evaˆ pravartitaˆ cakraˆ 3.16
evaˆ satata-yukt ye 12.1
evaˆ tray…-dharmam anuprapann

divyaˆ dadmi te cakuƒ 11.8
divya-mlymbara-dharaˆ 11.11
d…yate ca parikli˜aˆ 17.21
doair etaiƒ kula-ghnnˆ 1.42
dra˜um icchmi te r™pam 11.3
dravya-yajñs tapo-yajñ 4.28

evam ukto h…keo 1.24
evam uktv h…keaˆ 2.9
evam uktv tato rjan 11.9
evam uktvrjunaƒ sa‰khye 1.46
evaˆ-r™paƒ akya ahaˆ n-loke 11.48
gacchanty apunar-vttiˆ 5.17

droŠaˆ ca bh…maˆ ca jayadrathaˆ ca 11.34
d˜v hi tvˆ pravyathitntar-tm 11.24
d˜v tu pŠavn…kaˆ 1.2
d˜vdbhutaˆ r™pam ugraˆ tavedaˆ 11.20
d˜vedaˆ mnuaˆ r™paˆ 11.51
d˜vemaˆ sva-janaˆ kŠa 1.28

gm viya ca bh™tni 15.13
gandharvŠˆ citrarathaƒ 10.26
gandharva-yaksura-siddha-sa‰gh 11.22
gŠ…vaˆ sraˆsate hastt 1.29
gata-sa‰gasya muktasya 4.23
gats™n agats™ˆ ca 2.11

drupado draupadey ca 1.18
duƒkham ity eva yat karma 18.8
duƒkhev anudvigna-manƒ 2.56
d™reŠa hy avaraˆ karma 2.49
dvandvair vimuktƒ sukha-duƒkhadvau bh™ta-sargau loke ’smin 16.6

gatir bhart prabhuƒ sk… 9.18
gh…tvaitni saˆyti 15.8
guŠ guŠeu vartanta 3.28
guŠ vartanta ity evaˆ 14.23
guŠn etn at…tya tr…n 14.20
guŠebhya ca paraˆ vetti 14.19

15.5

3.43

9.21

dvv imau puruau loke 15.16
dyv -pthivyor idam antaraˆ hi 11.20
dy™taˆ chalayatm asmi 10.36
ekk… yata-citttm 6.10
ekam apy sthitaƒ samyag 5.4
ekaˆ s‰khyaˆ ca yogaˆ ca 5.5

gur™n ahatv hi mahnubhvn 2.5
hanta te kathayiymi 10.19
harmara-bhayodvegair 12.15
hara-oknvitaƒ kart 18.27
hato v prpsyasi svargaˆ 2.37
hatvpi sa iml lokn 18.17

ekatvena pthaktvena 9.15
ekay yty anvttim 8.26
eko ’tha vpy acyuta tat-samakaˆ
e brhm… sthitiƒ prtha 2.72
e te ’bhihit s‰khye 2.39
ea t™ddeataƒ prokto 10.40

hatvrtha-kmˆs tu gur™n ihaiva 2.5
hetunnena kaunteya 9.10
h…keaˆ tad vkyam 1.20
icch dveaƒ sukhaˆ duƒkhaˆ 13.7
icch-dvea-samutthena 7.27
idam adya may labdham 16.13

11.42

etac chrutv vacanaˆ keavasya 11.35
etad buddhv buddhimn syt 15.20
etad dhi durlabhataraˆ 6.42
etad veditum icchmi 13.1
etad yo vetti taˆ prhuƒ 13.2
etad-yon…ni bh™tni 7.6

idam ast…dam api me 16.13
idaˆ jñnam upritya 14.2
idaˆ ar…raˆ kaunteya 13.2
idaˆ te ntapaskya 18.67
idaˆ tu te guhyatamaˆ 9.1
idn…m asmi saˆvttaƒ 11.51
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ihaika-sthaˆ jagat ktsnaˆ 11.7
ihaiva tair jitaƒ sargo 5.19
…hante kma-bhogrtham 16.12
ijyate bharata-re˜ha 17.12
…kate yoga-yukttm 6.29
imaˆ vivasvate yogaˆ 4.1

jñnaˆ yad tad vidyd 14.11
jñna-vijñna-tpttm 6.8
jñna-yajñena cpy anye 9.15
jñna-yajñena tenham 18.70
jñna-yogena s‰khynˆ 3.3
jñnena tu tad ajñnaˆ 5.16

ndriyŠˆ hi caratˆ 2.67
indriyŠˆ mana csmi 10.22
indriyŠi daaikaˆ ca 13.6
indriyŠi mano buddhir 3.40
indriyŠi parŠy hur 3.42
indriyŠi pramth…ni 2.60

jñtuˆ dra˜uˆ ca tattvena 11.54
jñtv stra-vidhnoktaˆ 16.24
jñeyaƒ sa nitya-sannys… 5.3
jñeyaˆ yat tat pravakymi 13.13
joayet sarva-karmŠi 3.26
jyyas… cet karmaŠas te 3.1

indriyŠ…ndriyrthebhyas 2.68
indriyŠ…ndriyrthebhyas 2.58
indriyŠ…ndriyrtheu 5.9
indriyrthn vim™htm 3.6
indriyrtheu vairgyam 13.9
indriyasyendriyasyrthe 3.34

jyotim api taj jyotis 13.18
kaccid ajñna-sammohaƒ 18.72
kaccid etac chrutaˆ prtha 18.72
kaccin nobhaya-vibhra˜a 6.38
kair li‰gais tr…n guŠn etn 14.21
kair may saha yoddhavyam 1.22

i˜n bhogn hi vo dev 3.12
i˜o ’si me dham iti 18.64
iubhiƒ pratiyotsymi 2.4
…varaƒ sarva-bh™tnˆ 18.61
…varo ’ham ahaˆ bhog… 16.14
iti guhyatamaˆ stram 15.20

klo ’smi loka-kaya-kt pravddho 11.32
kalpa-kaye punas tni 9.7
kma ea krodha ea 3.37
kmaƒ krodhas tath lobhas 16.21
kmais tais tair hta-jñnƒ 7.20
kma-krodha-vimuktnˆ 5.26

iti ketraˆ tath jñnaˆ 13.19
iti mˆ yo ’bhijnti 4.14
iti matv bhajante mˆ 10.8
iti te jñnam khytaˆ 18.63
ity ahaˆ vsudevasya 18.74
ity arjunaˆ vsudevas tathoktv

kma-krodhodbhavaˆ vegaˆ 5.23
kmam ritya dup™raˆ 16.10
kma-r™peŠa kaunteya 3.39
kmtmnaƒ svarga-par 2.43
kmopabhoga-param 16.11
kmynˆ karmaŠˆ nysaˆ 18.2

11.50

jaghanya-guŠa-vtti-sth 14.18
jahi atruˆ mah-bho 3.43
janma karma ca me divyam 4.9
janma-bandha-vinirmuktƒ 2.51
janma-mtyu-jar-duƒkhair 14.20
janma-mtyu-jar-vydhi- 13.9

k‰kantaƒ karmaŠˆ siddhiˆ 4.12
kraŠaˆ guŠa-sa‰go ’sya 13.22
karaŠaˆ karma karteti 18.18
karma brahmodbhavaˆ viddhi 3.15
karma caiva tad-arth…yaˆ 17.27
karma-jaˆ buddhi-yukt hi 2.51

jar-maraŠa-mokya 7.29
jtasya hi dhruvo mtyur 2.27
jayo ’smi vyavasyo ’smi 10.36
jhaŠˆ makara csmi 10.31
jijñsur api yogasya 6.44
jittmanaƒ prantasya 6.7

karma-jn viddhi tn sarvn 4.32
karmaŠaƒ suktasyhuƒ 14.16
karmaŠaiva hi saˆsiddhim 3.20
karmŠi pravibhaktni 18.41
karmaŠo hy api boddhavyaˆ 4.17
karmaŠy abhipravtto ’pi 4.20

j…va-bh™tˆ mah-bho 7.5
j…vanaˆ sarva-bh™teu 7.9
jñngni-dagdha-karmŠaˆ 4.19
jñngniƒ sarva-karmŠi 4.37
jñnam vtya tu tamaƒ 14.9
jñnaˆ jñeyaˆ jñna-gamyaˆ 13.18

karmaŠy akarma yaƒ payed 4.18
karmaŠy evdhikras te 2.47
karmendriyaiƒ karma-yogam 3.7
karmendriyŠi saˆyamya 3.6
karmibhya cdhiko yog… 6.46
krpaŠya-doopahata-svabhvaƒ 2.7

jñnaˆ jñeyaˆ parijñt 18.18
jñnaˆ karma ca kart ca 18.19
jñnaˆ labdhv parˆ ntim 4.39
jñnaˆ te ’haˆ sa-vijñnam 7.2
jñnaˆ vijñnam stikyaˆ 18.42
jñnaˆ vijñna-sahitaˆ 9.1

karayantaƒ ar…ra-sthaˆ 17.6
kartavyn…ti me prtha 18.6
kartuˆ necchasi yan moht 18.60
krya-kraŠa-karttve 13.21
kryam ity eva yat karma 18.9
kryate hy avaaƒ karma 3.5

Registervan Sanskrietteksten
kasmc ca te na nameran mahtman 11.37
kya ca paramev-saƒ 1.17
kathaˆ bh…mam ahaˆ sa‰khye 2.4
katham etad vijn…yˆ 4.4
kathaˆ na jñeyam asmbhiƒ 1.38
kathaˆ sa puruaƒ prtha 2.21

m karma-phala-hetur bh™r 2.47
m ucaƒ sampadaˆ daiv…m 16.5
m te vyath m ca vim™ha-bhvo 11.49
mac-citt mad-gata-prŠ 10.9
mac-cittaƒ sarva-durgŠi 18.58
mad-anugrahya paramaˆ 11.1

kathaˆ vidym ahaˆ yogiˆs 10.17
kathayanta ca mˆ nityaˆ 10.9
ka˜v-amla-lavaŠty-uŠa- 17.9
kaunteya pratijn…hi 9.31
kaviˆ purŠam anusitram 8.9
kyena manas buddhy 5.11

mad-artham api karmŠi 12.10
mad-bhakta etad vijñya 13.19
mad-bhv mnas jt 10.6
mdhavaƒ pŠava caiva 1.14
mah-bh™tny aha‰kro 13.6
maharayaƒ sapta p™rve 10.6

kecid vilagn daanntareu 11.27
keavrjunayoƒ puŠyaˆ 18.76
keu keu ca bhveu 10.17
kim craƒ kathaˆ caitˆs 14.21
kiˆ karma kim akarmeti 4.16
kiˆ no rjyena govinda 1.32

mahar…Šˆ bhgur ahaˆ 10.25
mahano mah-ppm 3.37
mahtmnas tu mˆ prtha 9.13
mm aprpyaiva kaunteya 16.20
mm tma-para-deheu 16.18
mˆ ca yo ’vyabhicreŠa 14.26

kiˆ punar brhmaŠƒ puŠy 9.33
kiˆ tad brahma kim adhytmaˆ 8.1
kir…˜inaˆ gadinaˆ cakra-hastam 11.46
kir…˜inaˆ gadinaˆ cakriŠaˆ ca 11.17
k…rtiƒ r…r vk ca nr…Šˆ 10.34
klaibyaˆ m sma gamaƒ prtha 2.3

mˆ caivntaƒ ar…ra-sthaˆ 17.6
mm eva ye prapadyante 7.14
mm evaiyasi satyaˆ te 18.65
mm evaiyasi yuktvaivam 9.34
mˆ hi prtha vyapritya 9.32
mm upetya punar janma 8.15

kleo ’dhikataras tem 12.5
kriyate bahulysaˆ 18.24
kriyate tad iha proktaˆ 17.18
kriy-viea-bahulˆ 2.43
krodhd bhavati sammohaƒ 2.63
kpay parayvi˜o 1.27

mm upetya tu kaunteya 8.16
mama dehe gukea 11.7
mama vartmnuvartante 3.23
mama vartmnuvartante 4.11
mama yonir mahad brahma 14.3
mamaivˆo j…va-loke 15.7

ki-go-rakya-vŠijyaˆ 18.44
karaƒ sarvŠi bh™tni 15.16
ketra-jñaˆ cpi mˆ viddhi 13.3
ketra-ketrajña-saˆyogt 13.27
ketra-ketrajñayor evam 13.35
ketra-ketrajñayor jñnaˆ 13.3

mmakƒ pŠav caiva 1.1
manaƒ saˆyamya mac-citto 6.14
manaƒ-prasdaƒ saumyatvaˆ 17.16
manaƒ-a˜hn…ndriyŠi 15.7
mnpamnayos tulyas 14.25
manasaivendriya-grmaˆ 6.24

ketraˆ ketr… tath ktsnaˆ 13.34
kipmy ajasram aubhn 16.19
kipraˆ bhavati dharmtm 9.31
kipraˆ hi mnue loke 4.12
kudraˆ hdaya-daurbalyaˆ 2.3
kula-kaya-ktaˆ doaˆ 1.38

manasas tu par buddhir 3.42
man-man bhava mad-bhakto 9.34
man-man bhava mad-bhakto 18.65
mantro ’ham aham evjyam 9.16
manuyŠˆ sahasreu 7.3
manyase yadi tac chakyaˆ 11.4

kula-kaya-ktaˆ doaˆ 1.37
kula-kaye praŠayanti 1.39
kuru karmaiva tasmt tvaˆ 4.15
kuryd vidvˆs tathsakta 3.25
kutas tv kamalam idaˆ 2.2
labhante brahma-nirvŠam 5.25

mar…cir marutm asmi 10.21
msnˆ mrga-…ro ’ham 10.35
mat-karma-kn mat-paramo 11.55
mat-prasdd avpnoti 18.56
mtr-spars tu kaunteya 2.14
mat-sthni sarva-bh™tni 9.4

labhate ca tataƒ kmn 7.22
lelihyase grasamnaƒ samantl 11.30
lipyate na sa ppena 5.10
lobhaƒ pravttir rambhaƒ 14.12
loka-sa‰graham evpi 3.20
loke ’smin dvi-vidh ni˜h 3.3

matta eveti tn viddhi 7.12
mattaƒ parataraˆ nnyat 7.7
mtulƒ vaurƒ pautrƒ 1.34
maunaˆ caivsmi guhynˆ 10.38
may hatˆs tvaˆ jahi m vyathi˜h 11.34
may prasannena tavrjunedaˆ 11.47
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may tatam idaˆ sarvaˆ 9.4
maydhyakeŠa praktiƒ 9.10
mayaivaite nihatƒ p™rvam eva
myaypahta-jñn 7.15
mayi cnanya-yogena 13.11
mayi sarvam idaˆ protaˆ 7.7

11.33

na mˆ duktino m™hƒ 7.15
na mˆ karmŠi limpanti 4.14
na me prthsti kartavyaˆ 3.22
na me viduƒ sura-gaŠƒ 10.2
na prahyet priyaˆ prpya 5.20
na r™pam asyeha tathopalabhyate

15.3

mayi sarvŠi karmŠi 3.30
mayy arpita-mano-buddhir 12.14
mayy arpita-mano-buddhir 8.7
mayy sakta-manƒ prtha 7.1
mayy veya mano ye mˆ 12.2
mayy eva mana dhatsva 12.8

na sa siddhim avpnoti
na aucaˆ npi ccro
na tad asti pthivyˆ v
na tad asti vin yat syn
na tad bhsayate s™ryo
na tu mm abhijnanti

mithyaia vyavasyas te 18.59
mogh mogha-karmŠo 9.12
mohd rabhyate karma 18.25
mohd gh…tvsad-grhn 16.10
moht tasya paritygas 18.7
mohitaˆ nbhijnti 7.13

na tu mˆ akyase dra˜um 11.8
na tv evhaˆ jtu nsaˆ 2.12
na tvat-samo ’sty abhyadhikaƒ kuto ’nyo 11.43
na veda-yajñdhyayanair na dnair 11.48
na vimuñcati durmedh 18.35
na yotsya iti govindam 2.9

mgŠˆ ca mgendro ’haˆ 10.30
mtyuƒ sarva-hara cham 10.34
m™ha-grheŠtmano yat 17.19
m™ho ’yaˆ nbhijnti 7.25
mukta-sa‰go ’nahaˆ-vd… 18.26
mun…nm apy ahaˆ vysaƒ 10.37

nabhaƒ-spaˆ d…ptam aneka-varŠaˆ 11.24
nabha ca pthiv…ˆ caiva 1.19
nbhinandati na dve˜i 2.57
ndatte kasyacit ppaˆ 5.15
nhaˆ prakaƒ sarvasya 7.25
nhaˆ vedair na tapas 11.53

m™rdhny dhytmanaƒ prŠam 8.12
na buddhi-bhedaˆ janayed 3.26
na ca mˆ tni karmŠi 9.9
na ca mat-sthni bh™tni 9.5
na ca aknomy avasthtuˆ 1.30
na ca sannyasand eva 3.4

nainaˆ chindanti astrŠi 2.23
naikarmya-siddhiˆ paramˆ 18.49
naite st… prtha jnan 8.27
naiva kiñcit karom…ti 5.8
naiva tasya ktenrtho 3.18
nakulaƒ sahadeva ca 1.16

na ca reyo ’nupaymi 1.31
na ca tasmn manuyeu 18.69
na cbhvayataƒ ntir 2.66
na cainaˆ kledayanty po 2.23
na caitad vidmaƒ kataran no gar…yo 2.6
na caiva na bhaviymaƒ 2.12

namaƒ purastd atha p˜hatas te 11.40
namasktv bh™ya evha kŠaˆ 11.35
namasyanta ca mˆ bhakty 9.14
namo namas te ’stu sahasra-ktvaƒ 11.39
nn-astra-praharaŠƒ 1.9
nnavptam avptavyaˆ 3.22

na cur™ave vcyaˆ 18.67
na csya sarva-bh™teu 3.18
na cti-svapna-…lasya 6.16
na dve˜i sampravttni 14.22
na dve˜y akualaˆ karma 18.10
na hi deha-bht akyaˆ 18.11

nn-vidhni divyni 11.5
nntaˆ na madhyaˆ na punas tavdiˆ
nnto ’sti mama divynˆ 10.40
nnyaˆ guŠebhyaƒ kartraˆ 14.19
npnuvanti mahtmnaƒ 8.15
narake niyataˆ vso 1.43

na hi jñnena sadaˆ 4.38
na hi kalyŠa-kt kacid 6.40
na hi kacit kaŠam api 3.5
na hi prapaymi mampanudyd
na hi te bhagavan vyaktiˆ 10.14
na hinasty tmantmnaˆ 13.29

nsato vidyate bhvo 2.16
naymy tma-bhva-stho 10.11
nsti buddhir ayuktasya 2.66
na˜o mohaƒ smtir labdh 18.73
nty-anatas tu yogo ’sti 6.16
nty-ucchritaˆ nti-n…caˆ 6.11

na hy asannyasta-sa‰kalpo 6.2
na jyate mriyate v kadcin 2.20
na k‰ke vijayaˆ kŠa 1.31
na karmaŠm anrambhn 3.4
na karma-phala-saˆyogaˆ 5.14
na karttvaˆ na karmŠi 5.14

2.8

16.23
16.7
18.40
10.39
15.6
9.24

nava-dvre pure deh… 5.13
nyak mama sainyasya 1.7
nyaˆ loko ’sti na paro 4.40
nyaˆ loko ’sty ayajñasya 4.31
nehbhikrama-no ’sti 2.40
nibadhnanti mah-bho 14.5

11.16

Registervan Sanskrietteksten
nidrlasya-pramdotthaˆ 18.39
nihatya dhrtar˜rn naƒ 1.35
nimittni ca paymi 1.30
nindantas tava smarthyaˆ 2.36
nir…r nirmamo bh™tv 3.30
nir…r yata-citttm 4.21

pitham asya jagato 9.17
pitsi lokasya carcarasya 11.43
piteva putrasya sakheva sakhyuƒ 11.44
pitŠm aryam csmi 10.29
prabhavaƒ pralayaƒ sthnaˆ 9.18
prabhavanty ugra-karmŠaƒ 16.9

nirdoaˆ hi samaˆ brahma 5.19
nirdvandvo hi mah-bho 5.3
nirdvandvo nitya-sattva-stho 2.45
nirmamo niraha‰kraƒ 2.71
nirmamo niraha‰kraƒ 12.13
nirmna-moh jita-sa‰ga-do 15.5

prdhnyataƒ kuru-re˜ha 10.19
prahlda csmi daitynˆ 10.30
prajahti yad kmn 2.55
prajana csmi kandarpaƒ 10.28
prakaˆ ca pravttiˆ ca 14.22
prakteƒ kriyamŠni 3.27

nirvairaƒ sarva-bh™teu 11.55
nicayaˆ Šu me tatra 18.4
nisphaƒ sarva-kmebhyo 6.18
nityaƒ sarva-gataƒ sthŠur 2.24
nityaˆ ca sama-cittatvam 13.10
nivasiyasi mayy eva 12.8

prakter guŠa-samm™hƒ 3.29
praktiˆ puruaˆ caiva 13.1
praktiˆ puruaˆ caiva 13.20
praktiˆ svm adhi˜hya 4.6
praktiˆ svm ava˜abhya 9.8
praktiˆ ynti bh™tni 3.33

niyataˆ kuru karma tvaˆ 3.8
niyataˆ sa‰ga-rahitam 18.23
niyatasya tu sannysaƒ 18.7
nyyyaˆ v vipar…taˆ v 18.15
oˆ ity ekkaraˆ brahma 8.13
oˆ tat sad iti nirdeo 17.23

praktyaiva ca karmŠi 13.30
pralapan visjan ghŠann 5.9
pramdlasya-nidrbhis 14.8
pramda-mohau tamaso 14.17
praŠamya iras devaˆ 11.14
prŠpna-gat… ruddhv 4.29

pañcaitni mah-bho 18.13
pñcajanyaˆ h…keo 1.15
ppam evrayed asmn 1.36
ppmnaˆ prajahi hy enaˆ 3.41
paraˆ bhvam ajnanto 9.11
paraˆ bhvam ajnanto 7.24

prŠpna-samyuktaƒ 15.14
prŠpnau samau ktv 5.27
praŠavaƒ sarva-vedeu 7.8
prpya puŠya-ktˆ lokn 6.41
prasde sarva-duƒkhnˆ 2.65
prasaktƒ kma-bhogeu 16.16

paraˆ bh™yaƒ pravakymi 14.1
paraˆ brahma paraˆ dhma 10.12
paramaˆ puruaˆ divyaˆ 8.8
paramtmeti cpy ukto 13.23
paras tasmt tu bhvo ’nyo 8.20
parasparaˆ bhvayantaƒ 3.11

prasa‰gena phalk‰k… 18.34
prasanna-cetaso hy u 2.65
pranta-manasaˆ hy enaˆ 6.27
pranttm vigata-bh…r 6.14
praaste karmaŠi tath 17.26
pratyakvagamaˆ dharmyaˆ 9.2

parasyotsdanrthaˆ v 17.19
paricarytmakaˆ karma 18.44
pariŠme viam iva 18.38
paritrŠya sdh™nˆ 4.8
prtha naiveha nmutra 6.40
paryptaˆ tv idam eteˆs 1.10

pravartante vidhnoktƒ 17.24
pravtte astra-sampte 1.20
pravttiˆ ca nivttiˆ ca 18.30
pravttiˆ ca nivttiˆ ca 16.7
prayŠa-kle ca kathaˆ 8.2
prayŠa-kle manascalena 8.10

paya me prtha r™pŠi 11.5
paydityn vas™n rudrn 11.6
payaitˆ pŠu-putrŠm 1.3
paymi devˆs tava deva dehe 11.15
paymi tvˆ d…pta-huta-vaktraˆ 11.19
paymi tvˆ durnir…kyaˆ samantd 11.17

prayŠa-kle ’pi ca mˆ 7.30
prayt ynti taˆ klaˆ 8.23
prayatnd yatamnas tu 6.45
pretn bh™ta-gaŠˆ cnye 17.4
priyo hi jñnino ’tyartham 7.17
procyamnam aeeŠa 18.29

payañ Švan spañ jighrann 5.8
payaty akta-buddhitvn 18.16
patanti pitaro hy eˆ 1.41
patraˆ pupaˆ phalaˆ toyaˆ 9.26
pauŠraˆ dadhmau mah-a‰khaˆ
pavanaƒ pavatm asmi 10.31

procyate guŠa-sa‰khyne 18.19
pthaktvena tu yaj jñnaˆ 18.21
puŠyo gandhaƒ pthivyˆ ca 7.9
purodhasˆ ca mukhyaˆ mˆ 10.24
purujit kuntibhoja ca 1.5
puruaƒ prakti-stho hi 13.22

1.15
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puruaƒ sa paraƒ prtha 8.22
puruaƒ sukha-duƒkhnˆ 13.21
puruaˆ vataˆ divyam 10.12
p™rvbhysena tenaiva 6.44
puŠmi cauadh…ƒ sarvƒ 15.13
rga-dvea-vimuktais tu 2.64

aknot…haiva yaƒ sohuˆ 5.23
saktƒ karmaŠy avidvˆso 3.25
akya evaˆ-vidho dra˜uˆ 11.53
samdhv acal buddhis 2.53
sama-duƒkha-sukhaƒ sva-sthaƒ 14.24
sama-duƒkha-sukhaˆ dh…raˆ 2.15

rg… karma-phala-prepsur 18.27
rajaƒ sattvaˆ tama caiva 14.10
rjan saˆsmtya saˆsmtya 18.76
rajas tama cbhibh™ya 14.10
rajasas tu phalaˆ duƒkham 14.16
rajasi pralayaˆ gatv 14.15

samaƒ sarveu bh™teu 18.54
samaƒ atrau ca mitre ca 12.18
samaƒ siddhv asiddhau ca 4.22
samaˆ kya-iro-gr…vaˆ 6.13
samaˆ payan hi sarvatra 13.29
samaˆ sarveu bh™teu 13.28

rajasy etni jyante 14.12
rja-vidy rja-guhyaˆ 9.2
rajo rgtmakaˆ viddhi 14.7
rakˆsi bh…tni dio dravanti 11.36
rkas…m sur…ˆ caiva 9.12
rasa-varjaˆ raso ’py asya 2.59

samsenaiva kaunteya 18.50
sambhavaƒ sarva-bh™tnˆ 14.3
sambhvitasya ck…rtir 2.34
amo damas tapaƒ aucaˆ 18.42
samo ’haˆ sarva-bh™teu 9.29
samprekya nsikgraˆ svaˆ 6.13

raso ’ham apsu kaunteya 7.8
rasyƒ snigdhƒ sthir hdy 17.8
rtriˆ yuga-sahasrntˆ 8.17
rtry-game pral…yante 8.18
rtry-game ’vaaƒ prtha 8.19
ibhir bahudh g…taˆ 13.5

saˆvdam imam arauam 18.74
anaiƒ anair uparamed 6.25
sa‰gaˆ tyaktv phalaˆ caiva 18.9
sa‰gt sañjyate kmaƒ 2.62
sa‰kalpa-prabhavn kmˆs 6.24
sa‰karasya ca kart sym 3.24

te ’pi tvˆ na bhaviyanti sarve 11.32
rudrdity vasavo ye ca sdhy 11.22
rudrŠˆ a‰kara csmi 10.23
r™paˆ mahat te bahu-vaktra-netraˆ 11.23
sa brahma-yoga-yukttm 5.21
sa buddhimn manuyeu 4.18

sa‰karo narakyaiva 1.41
s‰khya-yogau pthag blƒ 5.4
s‰khye ktnte proktni 18.13
sanniyamyendriya-grmaˆ 12.4
sannysaƒ karma-yoga ca 5.2
sannysaˆ karmaŠˆ kŠa 5.1

sa ca yo yat-prabhva ca 13.4
sa evyaˆ may te ’dya 4.3
sa ghoo dhrtar˜rŠˆ 1.19
sa guŠn samat…tyaitn 14.26
sa kleneha mahat 4.2
sa ktv rjasaˆ tygaˆ 18.8

sannysas tu mah-bho 5.6
sannysasya mah-bho 18.1
sannysa-yoga-yukttm 9.28
ntiˆ nirvŠa-paramˆ 6.15
santu˜aƒ satataˆ yog… 12.14
sargŠm dir anta ca 10.32

sa nicayena yoktavyo 6.24
sa sannys… ca yog… ca 6.1
sa sarva-vid bhajati mˆ 15.19
sa tay raddhay yuktas 7.22
sa yat pramŠaˆ kurute 3.21
sa yog… brahma-nirvŠaˆ 5.24

sarge ’pi nopajyante 14.2
r…raˆ kevalaˆ karma 4.21
ar…raˆ yad avpnoti 15.8
ar…ra-stho ’pi kaunteya 13.32
ar…ra-v‰-manobhir yat 18.15
ar…ra-ytrpi ca te 3.8

abdd…n viayˆs tyaktv 18.51
abdd…n viayn anya 4.26
sad-bhve sdhu-bhve ca 17.26
sdhibh™tdhidaivaˆ mˆ 7.30
sdhur eva sa mantavyaƒ 9.30
sdhuv api ca ppeu 6.9

sarva-bh™tni kaunteya 9.7
sarva-bh™tni sammohaˆ 7.27
sarva-bh™ta-stham tmnaˆ 6.29
sarva-bh™ta-sthitaˆ yo mˆ 6.31
sarva-bh™ttma-bh™ttm 5.7
sarva-bh™teu yenaikaˆ 18.20

sadaˆ ce˜ate svasyƒ 3.33
saha-jaˆ karma kaunteya 18.48
sahasaivbhyahanyanta 1.13
sahasra-yuga-paryantam 8.17
saha-yajñƒ prajƒ s˜v 3.10
sakheti matv prasabhaˆ yad uktaˆ 11.41

sarva-dharmn parityajya 18.66
sarva-dvrŠi saˆyamya 8.12
sarva-dvreu dehe ’smin 14.11
sarva-guhyatamaˆ bh™yaƒ 18.64
sarva-jñna-vim™hˆs tn 3.32
sarva-karmŠi manas 5.13

Registervan Sanskrietteksten
sarva-karmŠy api sad 18.56
sarva-karma-phala-tygaˆ 18.2
sarva-karma-phala-tygaˆ 12.11
sarvam etad taˆ manye 10.14
sarvaˆ jñna-plavenaiva 4.36
sarvaˆ karmkhilaˆ prtha 4.33

raddhvn anas™ya ca 18.71
raddhvn bhajate yo mˆ 6.47
raddhvanto ’nas™yanto 3.31
raddh-virahitaˆ yajñaˆ 17.13
raddhay paray taptaˆ 17.17
raddhay parayopets 12.2

sarvŠ…ndriya-karmŠi 4.27
sarvrambh hi doeŠa 18.48
sarvrambha-parityg… 12.16
sarvrambha-parityg… 14.25
sarvrthn vipar…tˆ ca 18.32
sarva-sa‰kalpa-sannys… 6.4

reyn dravya-mayd yajñj 4.33
reyn sva-dharmo viguŠaƒ 3.35
reyn sva-dharmo viguŠaƒ 18.47
reyo hi jñnam abhysj 12.12
rotrd…n…ndriyŠy anye 4.26
rotraˆ cakuƒ sparanaˆ ca 15.9

sarvcarya-mayaˆ devam 11.11
sarvasya chaˆ hdi sannivi˜o 15.15
sarvasya dhtram acintya-r™pam 8.9
sarvataƒ pŠi-pdaˆ tat 13.14
sarvataƒ rutimal loke 13.14
sarvath vartamno ’pi 6.31

ruti-vipratipann te 2.53
sthne h…kea tava prak…rty 11.36
sthira-buddhir asamm™ho 5.20
sthita-dh…ƒ kiˆ prabheta 2.54
sthita-prajñasya k bh 2.54
sthito ’smi gata-sandehaƒ 18.73

sarvath vartamno ’pi 13.24
sarvatra-gam acintyaˆ ca 12.3
sarvatrvasthito dehe 13.33
sarva-yoniu kaunteya 14.4
sarve ’py ete yajña-vido 4.30
sarvendriya-guŠbhsaˆ 13.15

sthitvsym anta-kle ’pi 2.72
str…u du˜su vrŠeya 1.40
striyo vaiys tath ™drs 9.32
ubhubha-parityg… 12.17
ubhubha-phalair evaˆ 9.28
ucau dee prati˜hpya 6.11

vatasya ca dharmasya 14.27
satataˆ k…rtayanto mˆ 9.14
satkra-mna-p™jrthaˆ 17.18
sattvaˆ prakti-jair muktaˆ 18.40
sattvaˆ rajas tama iti 14.5
sattvaˆ sukhe sañjayati 14.9

uc…nˆ r…matˆ gehe 6.41
su-durdaram idaˆ r™paˆ 11.52
suhdaˆ sarva-bh™tnˆ 5.29
suhn-mitrry-uds…na- 6.9
sukha-duƒkhe same ktv 2.38
sukham tyantikaˆ yat tad 6.21

sattvnur™p sarvasya 17.3
sattvt sañjyate jñnaˆ 14.17
sttvik… rjas… caiva 17.2
saubhadra ca mah-bhuƒ 1.18
saubhadro draupadey ca 1.6
auryaˆ tejo dhtir dkyaˆ 18.43

sukhaˆ duƒkhaˆ bhavo ’bhvo 10.4
sukhaˆ tv idn…ˆ tri-vidhaˆ 18.36
sukhaˆ v yadi v duƒkhaˆ 6.32
sukha-sa‰gena badhnti 14.6
sukhena brahma-saˆsparam 6.28
sukhinaƒ katriyƒ prtha 2.32

senn…nm ahaˆ skandaƒ 10.24
senayor ubhayor madhye 1.24
senayor ubhayor madhye 2.10
senayor ubhayor madhye 1.21
s…danti mama gtrŠi 1.28
siddhiˆ prpto yath brahma 18.50

ukla-kŠe gat… hy ete 8.26
s™kmatvt tad avijñeyaˆ 13.16
uni caiva va-pke ca 5.18
svabhva-jena kaunteya 18.60
svabhva-niyataˆ karma 18.47
sva-dharmam api cvekya 2.31

siddhy-asiddhyoƒ samo bh™tv 2.48
siddhy-asiddhyor nirvikraƒ 18.26
siˆha-ndaˆ vinadyoccaiƒ 1.12
…toŠa-sukha-duƒkheu 12.18
…toŠa-sukha-duƒkheu 6.7
smti-bhraˆd buddhi-no 2.63

sa-dharme nidhanaˆ reyaƒ
svdhyybhyasanaˆ caiva
svdhyya-jñna-yajñ ca
sva-janaˆ hi kathaˆ hatv
sva-karmaŠ tam abhyarcya
sva-karma-nirataƒ siddhiˆ

so ’pi muktaƒ ubhl lokn 18.71
so ’vikalpena yogena 10.7
sparn ktv bahir bhyˆ 5.27
raddadhn mat-param 12.20
raddh-mayo ’yaˆ puruo 17.3
raddhvl labhate jñnaˆ 4.39

sv-alpam apy asya dharmasya 2.40
svast…ty uktv mahari-siddha-sa‰ghƒ 11.21
vaurn suhda caiva 1.26
svayam evtmantmnaˆ 10.15
sve sve karmaŠy abhirataƒ 18.45
tac ca saˆsmtya saˆsmtya 18.77

3.35
17.15
4.28
1.36
18.46
18.45
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tad gantsi nirvedaˆ 2.52
tad ahaˆ bhakty-upahtam 9.26
tad-arthaˆ karma kaunteya 3.9
tad asya harati prajñˆ 2.67
tad-buddhayas tad-tmnas 5.17
tad ekaˆ vada nicitya 3.2

tat kiˆ karmaŠi ghore mˆ 3.1
tat ketraˆ yac ca ydk ca 13.4
tat sukhaˆ sttvikaˆ proktam 18.37
tat svayaˆ yoga-saˆsiddhaƒ 4.38
tat tad evvagaccha tvaˆ 10.41
tat te karma pravakymi 4.16

tad eva me daraya deva r™paˆ 11.45
tad ity anabhisandhya 17.25
tadottama-vidˆ lokn 14.14
tadvat km yaˆ pravianti sarve 2.70
tad viddhi praŠiptena 4.34
ta ime ’vasthit yuddhe 1.33

tata eva ca vistraˆ 13.31
tataƒ padaˆ tat parimrgitavyaˆ 15.4
tataƒ sa vismayvi˜o 11.14
tataƒ a‰kh ca bherya ca 1.13
tataƒ sva-dharmaˆ k…rtiˆ ca 2.33
tataƒ vetair hayair yukte 1.14

tair dattn apradyaibhyo 3.12
tamas tv ajñna-jaˆ viddhi 14.8
tamasy etni jyante 14.13
tam eva cdyaˆ puruaˆ 15.4
tam eva araŠaˆ gaccha 18.62
taˆ tam evaiti kaunteya 8.6

tatas tato niyamyaitad 6.26
tath dehntara-prptir 2.13
tath pral…nas tamasi 14.15
tath ar…rŠi vihya j…rŠny 2.22
tath sarvŠi bh™tni 9.6
tath tavm… nara-loka-v…r 11.28

taˆ taˆ niyamam sthya 7.20
taˆ tath kpayvi˜am 2.1
tam uvca h…keaƒ 2.10
taˆ vidyd duƒkha-saˆyoga- 6.23
tn ahaˆ dviataƒ kr™rn 16.19
tn aktsna-vido mandn 3.29

tathaiva nya vianti loks 11.29
tathpi tvaˆ mah-bho 2.26
tato mˆ tattvato jñtv 18.55
tato yuddhya yujyasva 2.38
tat-prasdt parˆ ntiˆ 18.62
tatra cndramasaˆ jyotir 8.25

tan nibadhnti kaunteya 14.7
tn sam…kya sa kaunteyaƒ 1.27
tni sarvŠi saˆyamya 2.61
tny ahaˆ veda sarvŠi 4.5
tapmy aham ahaˆ varaˆ 9.19
tapasvibhyo ’dhiko yog… 6.46

tatra prayt gacchanti 8.24
tatra sattvaˆ nirmalatvt 14.6
tatra r…r vijayo bh™tir 18.78
tatra taˆ buddhi-saˆyogaˆ 6.43
tatraikgraˆ manaƒ ktv 6.12
tatraika-sthaˆ jagat ktsnaˆ 11.13

tsˆ brahma mahad yonir 14.4
tasmc chstraˆ pramŠaˆ te 16.24
tasmd ajñna-sambh™taˆ 4.42
tasmd aparihrye ’rthe 2.27
tasmd asaktaƒ satataˆ 3.19
tasmd evaˆ viditvainaˆ 2.25

tatraivaˆ sati kartram 18.16
tatrpayat sthitn prthaƒ 1.26
tattva-vit tu mah-bho 3.28
tvn sarveu vedeu 2.46
tayor na vaam gacchet 3.34
tayos tu karma-sannyst 5.2

tasmd oˆ ity udhtya 17.24
tasmd utti˜ha kaunteya 2.37
tasmd yasya mah-bho 2.68
tasmd yogya yujyasva 2.50
tasmn nrh vayaˆ hantuˆ 1.36
tasmt praŠamya praŠidhya kyaˆ 11.44

te brahma tad viduƒ ktsnam 7.29
te dvandva-moha-nirmukt 7.28
te ’pi ctitaranty eva 13.26
te ’pi mm eva kaunteya 9.23
te prpnuvanti mm eva 12.4
te puŠyam sdya surendra-lokam 9.20

tasmt sarva-gataˆ brahma 3.15
tasmt sarvŠi bh™tni 2.30
tasmt sarveu kleu 8.27
tasmt sarveu kleu 8.7
tasmt tvam indriyŠy dau 3.41
tasmt tvam utti˜ha yao labhasva

te taˆ bhuktv svarga-lokaˆ vilaˆ 9.21
tejaƒ kam dhtiƒ aucam 16.3
tejobhir p™rya jagat samagraˆ 11.30
tejo-mayaˆ vivam anantam dyaˆ 11.47
tenaiva r™peŠa catur-bhujena 11.46
tem ditya-vaj jñnaˆ 5.16

tasya kartram api mˆ 4.13
tasya sañjanayan haraˆ 1.12
tasya tasycalˆ raddhˆ 7.21
tasyhaˆ na praŠaymi 6.30
tasyhaˆ nigrahaˆ manye 6.34
tasyhaˆ sulabhaƒ prtha 8.14

11.33

tem ahaˆ samuddhart 12.7
tem evnukamprtham 10.11
teˆ jñn… nitya-yukta 7.17
teˆ ni˜h tu k kŠa 17.1
teˆ nitybhiyuktnˆ 9.22
teˆ satata-yuktnˆ 10.10

Registervan Sanskrietteksten
trai-guŠya-viay ved 2.45
trai-vidy mˆ soma-pƒ p™ta-pp 9.20
tribhir guŠa-mayair bhvair 7.13
tri-vidh bhavati raddh 17.2
tri-vidhaˆ narakasyedaˆ 16.21
tulya-nind-stutir maun… 12.19

vettsi vedyaˆ ca paraˆ ca dhma
vetti sarveu bh™teu 18.21
vetti yatra na caivyaˆ 6.21
vidhi-h…nam as˜nnaˆ 17.13
vidy-vinaya-sampanne 5.18
vigatecch-bhaya-krodho 5.28

tulya-priypriyo dh…ras 14.24
tvad-anyaƒ saˆayasysya 6.39
tvam di-devaƒ puruaƒ purŠas 11.38
tvam akaraˆ paramaˆ veditavyaˆ 11.18
tvam avyayaƒ vata-dharma-gopt 11.18
tvattaƒ kamala-patrka 11.2

vihya kmn yaƒ sarvn 2.71
vijñtum icchmi bhavantam dyaˆ
vikrˆ ca guŠˆ caiva 13.20
vimyaitad aeeŠa 18.63
vimucya nirmamaƒ nto 18.53
vim™h nnupayanti 15.10

tygasya ca h…kea 18.1
tyg… sattva-samvi˜o 18.10
tygo hi purua-vyghra 18.4
tyjyaˆ doa-vad ity eke 18.3
tyaktv dehaˆ punar janma 4.9
tyaktv karma-phalsa‰gaˆ 4.20

vinam avyayasysya 2.17
vinayatsv avinayantaˆ 13.28
vid… d…rgha-s™tr… ca 18.28
viay vinivartante 2.59
viayendriya-saˆyogd 18.38
vi…dantam idaˆ vkyam 2.1

ubhau tau na vijn…to 2.19
ubhayor api d˜o ’ntas 2.16
uccaiƒravasam avnˆ 10.27
ucchi˜am api cmedhyaˆ 17.10
udrƒ sarva evaite 7.18
uds…na-vad s…nam 9.9

vismayo me mahn rjan 18.77
visjya sa-araˆ cpaˆ 1.46
vi˜abhyham idaˆ ktsnam 10.42
vistareŠtmano yogaˆ 10.18
v…ta-rga-bhaya-krodh 4.10
v…ta-rga-bhaya-krodhaƒ 2.56

uds…na-vad s…no 14.23
uddhared tmantmnaˆ 6.5
upadekyanti te jñnaˆ 4.34
upadra˜numant ca 13.23
upaiti nta-rajasaˆ 6.27
upaviysane yuñjyd 6.12

vivasvn manave prha 4.1
vividh ca pthak ce˜ 18.14
vivikta-dea-sevitvam 13.11
vivikta-sev… laghv-… 18.52
vŠ…nˆ vsudevo ’smi 10.37
vymireŠeva vkyena 3.2

™rdhvaˆ gacchanti sattva-sth 14.18
™rdhva-m™lam adhaƒ-kham 15.1
utkrmantaˆ sthitaˆ vpi 15.10
utsdyante jti-dharmƒ 1.42
utsanna-kula-dharmŠˆ 1.43
uts…deyur ime lok 3.24

vyapeta-bh…ƒ pr…ta-manƒ punas tvaˆ 11.49
vysa-prasdc chrutavn 18.75
vyavasytmik buddhiƒ 2.44
vyavasytmik buddhir 2.41
vy™hˆ drupada-putreŠa 1.3
ya enaˆ vetti hantraˆ 2.19

uttamaƒ puruas tv anyaƒ 15.17
uvca prtha payaitn 1.25
vaktrŠi te tvaramŠ vianti 11.27
vaktum arhasy aeeŠa 10.16
vsˆsi j…rŠni yath vihya 2.22
vae hi yasyendriyŠi 2.61

ya evaˆ vetti puruaˆ 13.24
ya idaˆ paramaˆ guhyaˆ 18.68
y ni sarva-bh™tnˆ 2.69
ybhir vibh™tibhir lokn 10.16
yac candramasi yac cgnau 15.12
yac cpi sarva-bh™tnˆ 10.39

vsudevaƒ sarvam iti 7.19
vas™nˆ pvaka csmi 10.23
vaytman tu yatat 6.36
vyur yamo ’gnir varuŠaƒ a‰kaƒ 11.39
vedhaˆ samat…tni 7.26
vedai ca sarvair aham eva vedyo 15.15

yac cvahsrtham asat-kto ’si 11.42
yac chreya etayor ekaˆ 5.1
yac chreyaƒ syn nicitaˆ br™hi tan me 2.7
yad ditya-gataˆ tejo 15.12
yad agre cnubandhe ca 18.39
yad aha‰kram ritya 18.59

vednˆ sma-vedo ’smi 10.22
veda-vda-ratƒ prtha 2.42
vedvininaˆ nityaˆ 2.21
vedeu yajñeu tapaƒsu caiva 8.28
vedyaˆ pavitram oˆkra 9.17
vepathu ca ar…re me 1.29

yad akaraˆ veda-vido vadanti 8.11
yad gatv na nivartante 15.6
yad icchanto brahmacaryaˆ caranti 8.11
yad rjya-sukha-lobhena 1.44
yad yad carati re˜has 3.21
yad yad vibh™timat sattvaˆ 10.41

11.38

11.31
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yad bh™ta-pthag-bhvam 13.31
yad hi nendriyrtheu 6.4
yad saˆharate cyaˆ 2.58
yad sattve pravddhe tu 14.14
yad te moha-kalilaˆ 2.52
yad viniyataˆ cittam 6.18

yasyntaƒ-sthni bh™tni 8.22
yat karoi yad ansi 9.27
yat s‰khyaiƒ prpyate sthnaˆ 5.5
yat tad agre viam iva 18.37
yat tapasyasi kaunteya 9.27
yat te ’haˆ pr…yamŠya 10.1

yad yad hi dharmasya 4.7
yadi bhƒ sad… s syd 11.12
yadi hy ahaˆ na varteyaˆ 3.23
yadi mm aprat…kram 1.45
yadcch-lbha-santu˜o 4.22
yadcchay copapannaˆ 2.32

yat tu kmepsun karma 18.24
yat tu ktsna-vad ekasmin 18.22
yat tu pratyupakrrthaˆ 17.21
yat tvayoktaˆ vacas tena 11.1
yataƒ pravttir bh™tnˆ 18.46
yatanto ’py akttmno 15.11

yady apy ete na payanti 1.37
yaƒ payati tathtmnam 13.30
yaƒ prayti sa mad-bhvaˆ 8.5
yaƒ prayti tyajan dehaˆ 8.13
yaƒ sa sarveu bh™teu 8.20
yaƒ sarvatrnabhisnehas 2.57

yatanto yogina cainaˆ 15.11
yatatm api siddhnˆ 7.3
yatate ca tato bh™yaƒ 6.43
yatato hy api kaunteya 2.60
yta-ymaˆ gata-rasaˆ 17.10
yatendriya-mano-buddhir 5.28

yaƒ stra-vidhim utsjya 16.23
yaj jñtv munayaƒ sarve 14.1
yaj jñtv na punar moham 4.35
yaj jñtv neha bh™yo ’nyaj 7.2
yajante nma-yajñais te 16.17
yajante sttvik devn 17.4

yath d…po nivta-stho 6.19
yath nad…nˆ bahavo ’mbu-vegƒ 11.28
yath prad…ptaˆ jvalanaˆ pata‰g 11.29
yath prakayaty ekaƒ 13.34
yath sarva-gataˆ saukmyd 13.33
yathaidhˆsi samiddho ’gnir 4.37

yajñd bhavati parjanyo 3.14
yajña-dna-tapaƒ-karma 18.3
yajña-dna-tapaƒ-karma 18.5
yajñnˆ japa-yajño ’smi 10.25
yajñrtht karmaŠo ’nyatra 3.9
yajñas tapas tath dnaˆ 17.7

yathka-sthito nityaˆ 9.6
yatholbenvto garbhas 3.38
yato yato nicalati 6.26
yatra caivtmantmnaˆ 6.20
yatra kle tv anvttim 8.23
yatra yogevaraƒ kŠo 18.78

yajña-i˜mta-bhujo 4.30
yajña-i˜inaƒ santo 3.13
yajñycarataƒ karma 4.23
yajñe tapasi dne ca 17.27
yajño dnaˆ tapa caiva 18.5
yakye dsymi modiya 16.15

yatroparamate cittaˆ 6.20
yvad etn nir…ke ’haˆ 1.21
yvn artha udapne 2.46
yvat sañjyate kiñcit 13.27
yay dharmam adharmaˆ ca 18.31
yay svapnaˆ bhayaˆ okaˆ 18.35

yaˆ hi na vyathayanty ete 2.15
ym imˆ pupitˆ vcaˆ 2.42
yaˆ labdhv cparaˆ lbhaˆ 6.22
yaˆ prpya na nivartante 8.21
yaˆ sannysam iti prhur 6.2
yaˆ yaˆ vpi smaran bhvaˆ 8.6

yay tu dharma-kmrthn 18.34
ye bhajanti tu mˆ bhakty 9.29
ye caiva sttvik bhv 7.12
ye cpy akaram avyaktaˆ 12.1
ye hi saˆspara-j bhog 5.22
ye me matam idaˆ nityam 3.31

yn eva hatv na jij…vimas 2.6
ynti deva-vrat devn 9.25
yas tu karma-phala-tyg… 18.11
yas tv tma-ratir eva syd 3.17
yas tv indriyŠi manas 3.7
yasmn nodvijate loko 12.15

ye ’py anya-devat-bhakt 9.23
ye stra-vidhim utsjya 17.1
ye tu dharmmtam idaˆ 12.20
ye tu sarvŠi karmŠi 12.6
ye tv akaram anirdeyam 12.3
ye tv etad abhyas™yanto 3.32

yasmt karam at…to ’ham 15.18
yasmin sthito na duƒkhena 6.22
ya˜avyam eveti manaƒ 17.11
yasya nha‰kto bhvo 18.17
yasya sarve samrambhƒ 4.19
yasyˆ jgrati bh™tni 2.69

ye yath mˆ prapadyante 4.11
yena bh™tny aeŠi 4.35
yem arthe k‰kitaˆ no 1.32
yeˆ ca tvaˆ bahu-mato 2.35
yeˆ tv anta-gataˆ ppaˆ 7.28
yo loka-trayam viya 15.17

Registervan Sanskrietteksten
yo mm ajam andiˆ ca 10.3
yo mm evam asamm™ho 15.19
yo mˆ payati sarvatra 6.30
yo na hyati na dve˜i 12.17
yo ’ntaƒ-sukho ’ntar-rmas 5.24
yo ’yaˆ yogas tvay proktaƒ 6.33

yogevara tato me tvaˆ 11.4
yog… yuñj…ta satatam 6.10
yoginaƒ karma kurvanti 5.11
yoginm api sarveˆ 6.47
yogino yata-cittasya 6.19
yotsyamnn aveke ’haˆ 1.23

yo yo yˆ yˆ tanuˆ bhaktaƒ 7.21
yogaˆ yogevart kŠt 18.75
yogr™hasya tasyaiva 6.3
yoga-sannyasta-karmŠaˆ 4.41
yoga-sthaƒ kuru karmŠi 2.48
yoga-yukto munir brahma 5.6

yudhmanyu ca vikrnta 1.6
yukta ity ucyate yog… 6.8
yuktaƒ karma-phalaˆ tyaktv 5.12
yukthra-vihrasya 6.17
yukta-svapnvabodhasya 6.17
yuñjann evaˆ sadtmnaˆ 6.15

yoga-yukto viuddhtm 5.7
yogenvyabhicriŠy 18.33

yuñjann evaˆ sadtmnaˆ
yuyudhno vir˜a ca 1.4

6.28
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Nummers in vette letter verwijzen naar de vertalingen van de teksten van de
Bhagavad-g…t en nummers in romein naar de commentaren. Nummers in cursief
verwijzen naar paginanummers.

A

Aanvallen, straf voor, 1.36
Aanvallers, zes soorten van, 1.36
Aarde, element. Zie: Element(en)
Aarde, planeet, 21, 15.2
bereiken van, door hoedanigheid hartstocht, 14.18
koningen van, 1.16-18, 4.1, 6.43
namen van, 6.43
strijd om heerschappij over, 18.78
val naar, 9.21
Abhayam. Zie: Onbevreesdheid
Abhimanyu (zoon van Subhadr), 1.6, 1.16-18
Absolute Waarheid
als nanda-mayo ’bhyst, 7.24
aspecten van, vergeleken met de
zonneschijn, het zonneoppervlak en de
zonneplaneet, 2.2
bereikt door overgave, 2.39
besef van. Zie: Godsrealisatie
als bron van alles, 7.10
als doel van offer, 17.26-27
filosofisch zoeken naar, als kennis, 13.8-12
Heer als, 7.7-7
in KŠa-bewustzijn, 3.3
kenner van, 3.28-28
kennis over, 5.20
Zie: Kennis, spirituele, over de Absolute
Waarheid
KŠa als, 2.2, 6.38, 7.4, 7.7, 9.34, 10.3, 10.12-13,
11.54, 18.78
als oˆ tat sat, 17.23-23
onderzoek doen naar, begin van het mens-zijn, 7
onpersoonlijke opvatting van, 4.25, 7.7, 7.13, 11.52
opvattingen van, drie, 2.2, 5.17, 5.20, 7.1, 7.15, 7.24,
8.1, 13.8-12, 14.27, 18.78
als persoonlijk, 13, 4.10, 7.7
rekenkunde van de, 4.35
speculeren over, 15.19
studenten van, typen van, 2.2
Zie: KŠa; Allerhoogste Heer
vergeleken met de zon en haar aspecten, 2.2
als volkomen geheel, 13
vormen van, 13, 4.10, 7.7
šcrya(’s), 3, 17, 6.42
definitie van, 3.21
Zie: Opeenvolging van discipelen;

šcrya(’s) (vervolg)
Zie: Spiritueel leraar (leraren); specifieke
crya’s
Acintya
definitie van, 8.9
KŠa als, 8.9-9
Acintya-bhedbheda-tattva, 7.8
Activiteit(en)
aanwijzingen, volgens & niet volgens,
kennis over, 18.30-30
bepaald door lichaam, 13.21, 13.30-30
devotionele. Zie: Devotionele dienst
in devotionele dienst, 3.26-26, 4.19-23,
5.1. Zie: Devotionele dienst
devotionele dienst zuivert, 5.11
doel van, Heer als, 17.28, 18.65
eigenschappen van, voor brhmaŠa’s,
katriya’s, vaiya’s, & ™dra’s, 18.42-44
factoren die leiden tot, drie, 18.18
factoren van, vijf
lijst van, 18.14, 18.16
onwetendheid over, 18.16
met geest & intelligentie, 28
gehechtheid aan, in de hoedanigheid
met gehechtheid aan resultaten, 18.27
geleid door veda’s, 3.15-15
gereguleerd, 6.17
gereguleerd & zonder gehechtheid, 18.23
gezuiverde door devotionele dienst, 5.11
goede & slechte, 18.15-15
goedheid, in de hoedanigheid, 18.23
gunstige & ongunstige
devotionele dienst ontstegen aan, 10.3
onthechting van, 18.10-11
gunstige en ongunstige, devotionele dienst &, 10.3
& hard werken, in de hoedanigheid
hartstocht, 14.7, 14.12-12
hartstocht, in de hoedanigheid, 14.7, 18.24, 18.27
Heer als doel van, 17.28
hoedanigheden &, 3.5-5, 4.13-13, 14.7, 14.16-16,
18.22, 18.25-25
in de hoedanigheden goedheid, hartstocht,
& onwetendheid, 14.16-16, 16.1-3, 17.2,
18.23-25
in de hoedanigheid goedheid, 18.23
in de hoedanigheid hartstocht, 14.7, 18.24, 18.27

Act – Adh
Activiteit(en) (vervolg)
in de hoedanigheid onwetendheid, 18.22, 18.25-25
& inactiviteit, 4.16-41
in illusie & zonder acht te slaan op de
voorschriften in de geschriften, zichzelf
of anderen, 18.25-25
in inactiviteit, 4.18
in kennis, 5.1
van KŠa, 4.14-15
KŠa
moet herinnerd worden door, 18.65
niet gebonden door, 9.9-9
voor KŠa, 3.22-24, 11.55, 12.6-7
belang van, 18.57-58
KŠa raadt aan, 12.10
Zie: Devotionele dienst
in KŠa-bewustzijn, 4.14-42, 5.1-29, 6.1-4,
6.17, 6.20-23, 9.27-28, 12.2, 18.13-14
als nodig, 4.15-16
buddhi-yoga als, 10.10
vergeleken met onthechting van activiteit,
6.1-1
Zie : Devotionele dienst
KŠa de werkelijke oorzaak van, 4.21
KŠa moet herinnerd worden door, 18.65
onder KŠa’s leiding, 3.9
‘kunst van,’ 3.9
lichaam, natuur, &, 14.5
lichaam onderhouden door, 3.8-8, 3.9
materialistische filosofie van, 3.16
materiële, als karma, 8.3
Zie: Karma
als middel voor beginneling in yoga, 6.3-3
nodig, 3.5-9
als offer aan KŠa, 9.27-28
omwille van de Heer, 17.23-25, 18.1, 18.7-11
als onderdeel van activiteit, 18.18
onderdelen van, 18.18
onderdelen van, drie, 18.18
onjuiste
vergeleken met vuur bedekt door rook,
18.48-48
verwerping van, afgeraden, 18.48-48
in onthechting, 4.18-24
Heer bereikt door, 3.19
onthechting van, 3.43
als onjuist, 3.4-33
vergeleken met devotionele dienst, 5.1-13
onthechting van de resultaten van, 18.2
Zie: Onthechting
onverantwoordelijke & destructieve, in de
hoedanigheid onwetendheid, 18.25-25
onwetendheid, in de hoedanigheid, 18.22,
18.25-25
onzuivere, in de hoedanigheid hartstocht, 18.27
oorzaken van, vijf, 5.8-9, 18.13-16
overeenkomstig iemands natuur
omwille van KŠa, 18.46-48
onthechting van, afgeraden, 18.47-48
als plicht, 3.19-20
pravtti, 18.30
reacties voor
Heer ontstegen aan, 4.14-14 Zie: Karma

Register
Activiteit(en) (vervolg)
opgebrand door vuur van kennis, 4.19
toegewijde ontstegen aan, 5.7-14
vrijheid van, 4.14, 4.18-24
resultaatgericht. Zie: Resultaatgerichte activiteit
resultaten van, 18.12
gehechtheid aan, 5.12, 6.40, 7.15, 18.27
in KŠa-bewustzijn, 3.25
omwille van KŠa, 3.26-26, 18.46, 5.10-10
onthechting van, 3.30, 4.20-23, 5.3, 5.12, 6.40,
11.55, 17.25, 18.7-11
onthechting van, door toegewijde, 5.12
vrijheid van, door KŠa-bewustzijn, 9.28-28
voor sannys…’s, 5.6
soorten van, offers overeenkomstig elke, 4.32
stimulans voor, 18.18
spirituele, vergeleken met materiële, 28
subtiele vorm van, 18.18
Superziel uiteindelijke factor van, 18.14-14
Zie: Karma; Materiële leven;
Resultaatgerichte activiteit;
Spiritueel leven; specifieke activiteiten
toegewijde ontstegen aan, 5.13
toestemming van Superziel nodig voor, 13.23
universele, devotionele dienst als, 32
vals ego &, 18.24
veld van, 13.1-7, 13.18, 13.19-20, 13.27, 14.3 kenners
van. Zie: Ziel(en), geconditioneerde; Allerhoogste Heer, als Superziel
op verantwoordelijkheid van de Heer, 18.14, 18.17
verantwoording afleggen voor, tegenover
Yamad™ta’s, 18.25
met verering aan de Heer, 18.46-46
Zie: Devotionele dienst; Karma;
Resultaatgerichte activiteiten
vergeleken met vuur, 18.48-48
verrichters van, 5.8-9, 18.14-19
hoedanigheden van de natuur als, 3.27, 14.19
voor ViŠu’s tevredenheid, 3.9-10
volmaaktheid door, 18.46
volmaaktheid van, 3.19
voorgeschreven
chanten van Hare KŠa &, 12.6-7
dienst aan de Heer door, 18.46-46
in de hoedanigheid hartstocht, 14.17
KŠa-bewustzijn &, 18.8
omwille van KŠa, 18.8-11
voordelen van het leven komen niet
van, 16.16
vrijheid van reacties voor
door KŠa-bewustzijn, 4.18-24
Zie: Bevrijding
vroegere, lichaam naargelang, 13.21
vrome, 3.16
vrome, betekenis van, 11.48
welzijn. Zie: Welzijnswerk
wil, naar eigen, 14.13
voor zelfgerealiseerd mens, 3.17-19
zondige, 3.15
Zie: Zondige activiteit(en)
Adembeheersing, 4.27-27, 4.29, 5.27-28, 5.27-28
Zie: Levensadem(s)
Adhibh™ta, 8.4 Zie: Materiële natuur
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Adhidaiva, 8.4
Zie: Kosmische gedaante van de Heer
Adhiyajña, 8.4
Adhytma. Zie: Ziel
šdi-devam definitie van, 6
Aditi, zonen van. Zie: šditya’s
šditya’s (zonen van Aditi), 10.8, 10.30
Zie: Halfgod(en)
Advaita šcrya, 33
geciteerd m.b.t. Heer Caitanya, 8.14
Afgunstig jegens KŠa. Zie: Vijandigheid tegenover
KŠa
Afgunst van demonen. Zie: Vijandigheid van
demonen
Afstammelingen van VŠi, KŠa
vertegenwoordigd onder, 10.37-37
Afzondering voor zelfrealisatie, 18.51-53
Agni, 1.14
KŠa vertegenwoordigd door, 10.23
Aha‰kra. Zie: Vals ego
Ahiˆs, 10.4-5
Zie: Geweldloosheid
Airvata, KŠa vertegenwoordigd door, 10.27-27
Ajam, definitie van, 6
Ajmila, 2.40
Akarma, 4.20
definitie van, 4.18
Akobhya, 33
Allerhoogste bestemming
geschiktheid voor, 9.32-32
Zie: God, terug naar; Spirituele wereld
Allerhoogste Brahman, 5
Allerhoogste Heer
als absolute, 3.22
als Absolute Waarheid, 7.7-7
als absoluut bewust, 10
crya’s gezonden door, 17
als acyuta, 4.5
ademen van, veda’s uit, 3.15
als advaita, 4.5
alleen te zien door devotionele dienst, 13.16
alleen te zien door zuivere toegewijden, 11.48
als Allerhoogste, 3.22, 5.16, 15.17-18
bestuurder, 8, 10, 3.22, 7.5, 7.14, 18.73
Brahman, 5-6
eigenaar, 3.30
genieter, 6, 19
leider, 3.22
magiër, 7.14
oorzaak, 3.22, 4.14
rustpunt of verblijfplaats van alles, 6
vader, 3.15
als alomtegenwoordig, 6.31
als alwetend, 2.20, 5.15
als almachtig, 3.15, 5.15
als nanda-maya, 7.24, 13.5
Arjuna &. Zie: Arjuna, KŠa & ...
aspecten van, drie, 3.28, 5.17, 6.15
als autoriteit voor religie, 4.7
Beeldgedaante(n) van. Zie:
Beeldgedaante(n) van Allerhoogste Heer
bereikt door activiteit met onthechting, 3.19
als bestuurder

Adh – All
Allerhoogste Heer (vervolg)
van alles, 3.22, 5.13, 7.5
van benodigdheden van het leven, 3.28
van my, 7.14
van natuur, 8-9, 7.14
bewustworden van Hem. Zie: Godsrealisatie;
Kennis, over Heer
bewustzijn van
als Allerhoogste, 10-12
als transcendentaal, 11
bereikt ieder levend wezen, 10
vergeleken met levend wezen, 10, 2.20
Bhagavad-g…t gesproken door, 4.1
brahmajyoti bedekt gedaante van, 7.25
Brahman-aspect van, 7.8
Zie: Brahman
Caitanya als. Zie: Caitanya
als complete geheel, 14
devotionele dienst aan. Zie: Devotionele dienst
dienst aan. Zie: Devotionele dienst
als doel van veda’s, samensteller, & kenner,
15.15-15
‘eenheid’ met, 6.20-23
als eeuwig, 9, 11, 16
als eeuwig, gelukzalig, & vol kennis, 14.26
als eigenaar van alles, 15, 3.30
als energiebron, 2.16
energieën van. Zie: Energie
expansie(s) van
doel voor, 3.37
van KŠa, 2.2, 14.26
levende wezens als, 3.37
purua, 7.4
als Superziel, 7.4
volkomen, 24
voor schepping, 7.4
in VaikuŠ˜ha, 24. Zie: Allerhoogste Heer,
gedaante(n) van;
KŠa, incarnatie(s) van;
Ganges voet van, 31
Garua &, 12.6-7
gebeden tot. Zie: Gebed(en)
gedaante(n) van
absolute natuur van, 3.15, 3.22
gemanifesteerd door de Heer, 20
zich herinneren van, op moment van de
dood, 23
als NryaŠa, 11.54
als onveranderlijk, 4.5
als sac-cid-nanda, 23, 4.5
tweearmig, oorspronkelijke, getoond aan
Arjuna, 11.50-54
universeel. Zie Kosmische gedaante van de
Heer
vergeleken met materieel lichaam, 23
vierarmig, 11.45, 11.50, 11.54
als Zijn eigen zelf, 4.5
gehoorzaamheid aan
noodzaak van, 3.32
onvoorwaardelijk, 3.30
geloof door te volgen, 4.41
geloof in. Zie: Geloof in Heer
gelukzalig aspect van, 13.5

All – All
Allerhoogste Heer (vervolg)
geluk als genade van, 2.56
geluk door, 3.30
genade van, 2.64
door Bhagavad-g…t te spreken, 7
geluk beschouwd als, 2.56
iedereen is afhankelijk van, 4.11
leed beschouwd als, 2.56
toegewijde begrijpt, 3.28
vooral voor menselijke wezens, 7
voor iedereen, 7
als genieter, 12
als getuige. Zie: Superziel
als gever van de benodigdheden van het leven,
3.12
grootheid van, 3.22
als grootste & kleinste, 7.7
als grootste persoonlijkheid, 15.17-18
halfgoden
integrerende deeltjes van, 4.12
verering, 4.12
vergeleken met, 3.22, 4.12
handelingen door, als ‘vanzelf en op een
natuurlijke wijze plaatsvindend,’ 3.22
in hart van iedereen, 10, 2.12
Zie: Superziel
als Heer van iedereen, 3.22
HiraŠyakaipu gedood door, 17.19
als hogere energie, 6.29
illusionerende energie van. Zie: Energie; My
imitators van, 11.48
voor impersonalisten, 3.19
incarnatie(s) van
KŠa niet, 11.54
KŠa oorsprong van alle, 2.2, 4.5, 4.7-8, 11.1,
11.54
Zie: KŠa, incarnatie(s) van
incarneert in gedaante van Beeldgedaante, 12.5
gekend door KŠa-bewustzijn, 5.28
als kenner van alles, 5.15
kennis over. Zie: Kennis, spirituele, over KŠa
kosmische gedaante van. Zie: Kosmische
gedaante van de Heer
KŠa als, 3, 13, 2.29, 4.3, 4.9, 4.35-36, 5.17,
6.30, 6.47, 7.15, 7.30-30, 9.11-11, 9.13-14,
9.15-20, 10.1, 10.2, 10.3-3, 10.12-17, 11.1-4,
11.8, 11.18, 11.31, 11.32, 11.37, 11.43-46,
15.18-19
Arjuna verlangend te laten zien, 11.1, 11.3
bewijs voor, 2.1-2
Bhagavad-g…t geeft uitleg, 4.42
Zie: KŠa
leiding van, vergeleken met aanwijzingen van de
regering, 3.15
leraar, 2.41
levende wezens &. Zie: Levend wezen
(levende wezens), KŠa & ...
levenskracht vanwege, 18.20
lichaam van. Zie: Allerhoogste Heer, gedaante(n)
van
liefde voor. Zie: Liefde voor de Heer
medelijden van. Zie: Allerhoogste
Heer, genade van

Register
Allerhoogste Heer (vervolg)
naam (namen) van
als niet-verschillend van Hem, 27
overeenkomstig Zijn activiteiten,
voorbeelden van, 1.15
als verscheiden, 8
Zie: specifieke namen van de Heer
als NryaŠa, 11.54, 14.26
als binnenin & buiten, 13.16-16
als dichtbij & veraf, 13.16-16
in spirituele planeten, 8.22, 11.45
Zie: NryaŠa
natuur
als Zijn, 9
bevrucht door, 2.39
niet te zien door materiële zintuigen, 13.16-16
als nooit vormloos, 13-14
als Nsiˆhadeva, 15.7
omgang met
door zuivere toegewijden, 4.11
Zie: Allerhoogste Heer, relaties met
als oˆ tat sat, 17.23-23, 18.1
onderhoudt iedereen, 2.12, 6.29, 10.42, 13.15-15,
13.17-17, 15.17-17
als onderwerp van Bhagavad-g…t, 7, 9, 10
als oneindig, 2.25
als onfeilbaar, 4.5
als ongeboren, 6
als onpartijdig, 5.15
Zie: Beeldgedaante(n) van Allerhoogste Heer
onpersoonlijk aspect van, 7.8
onpersoonlijke filosofie over. Zie:
Impersonalisme
oog van, zon als, 4.1, 9.6
als oorsprong
van halfgoden & voorvaders, 10.8
van iedereen, 2.16, 3.15, 3.37, 18.46
van veda’s, 3.15-15
oorspronkelijke gedaante van, 11.51
als oorzaak van alle oorzaken, 3.22, 4.14
opeenvolging van discipelen van. Zie:
Opeenvolging van discipelen
opvatting van de demonen, 16.16
als overal aanwezig, 6.31
overgave aan. Zie: Overgave
overtredingen tegenover. Zie: Overtreding(en),
tegenover KŠa
als Paramtm. Zie: Superziel
partijdigheid van, 5.15
als perfect, 15, 5.19
als persoon, 4.10, 7.7-7
persoonlijkheid van, als moeilijk te begrijpen, 6
als persoonlijk, vergeleken met onpersoonlijk,
4.35, 7.15, 9.11
als pitmaha, 15
planeten van, 6.15
plicht voor, 3.22-24
Zie: Spirituele wereld
als prapitmaha, 15
als p™rŠam, 15
als purua, 2.39
als Rma, reden voor bekendheid als, 5.22
Rmacandra als, 14.26, 15.7, 18.65
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Allerhoogste Heer (vervolg)
relatie(s) met, 4-5
religieuze principes verkondigd door, 4.16, 5.3
als Schepper, 12
van alles, 11.40
als Mah-ViŠu, 9.8
oorspronkelijke, 15
schepping in, terwijl Hij erboven verheven is,
9.4-10
als spreker van Bhagavad-g…t, 31
als Superziel. Zie: Superziel
suprematie van, 3, 5-6
tevredenheid van
halfgoden tevredengesteld door, 3.14
door KŠa-bewustzijn, 6.1
door tevredenstellen van spiritueel
toegewijden van. Zie: Toegewijde(n), KŠa & ...
als transcendentaal, 4.12
aan activiteiten van levende wezens, 4.14,
6.29, 9.9-11
aan materiële natuur, 11, 15, 4.14
aan reacties van levende wezens, 5.15-15
aan reguleringen & plicht, 3.22
tussenpersonen van, halfgoden als, 3.11, 3.12-12
uitstraling van, 13.18
zielen kunnen blijven in, 2.24
zon- en maanlicht van, 7.8
Zie: Brahmajyoti; Brahman
als vader die het zaad geeft, 14.3-4
als vader van iedereen, 3.15
Varha als, 18.65
varŠrama bedoelt om tevreden te stellen, 9.24
verering van. Zie: Verering, van de Heer
vergeleken
met Arjuna, 2.13
met bestuurder, 8
met bevrijde zielen, 5.19
met boom, 7.7
met echtgenoot, 8-9
met eigenaar van dier, 4.21
met eigenaar, 4.14
met goud, 8
met koning, 4.14, 7.12
met leidinggevende persoon, 3.32
met lichaam, 19, 3.14, 4.21, 6.1, 7.23
met luchtruim, 9.6
met maag, 12, 19
met maan, 2.13
met machine, complete, 12
met meester, 13
met menselijke wezens, 3.24
met oceaan, 8
met vader, 2.25
met vuur, 2.23, 2.61
met wortel van boom, 12
met ziel, 2.25
met zon, 13, 2.2, 2.13, 2.17, 6.31, 7.8, 13.18
verlangde te scheppen, 10.8
verlangen vervuld door, 5.15
verschijning(en) van
doel van, 7
als vriend van iedereen, 5.18
KŠa legt uit, 4.5-9

All – Ana
Allerhoogste Heer (vervolg)
verslindt iedereen, 11.32
als vibhu, 5.15
ViŠu als, 15.7, 18.65
als doel van het leven, 1.42
gedaante van, vergeleken met spiritueel
lichaam van levend wezen, 15.7
impersonalistische verering van, 17.4
als integrerend deeltje van KŠa, 15.7
als Superziel. Zie: Allerhoogste Heer, als
Superziel
als vol geluk, 13.5
volheden van
alwetend als, 2.20
kennis als, 5.15
KŠa toont, 10.1
opgesomd, 5.15
vergeleken met levend wezen, 2.2
voorbeeld gegeven door, 3.23-24
wil van, & vrije wil van levend wezen, 5.15
woning(en) van, 13.18
Zie: KŠa, woning(en) van;
Spirituele wereld
als yajña-purua, 3.14
yoga-my bedekt, 7.25
Zie: KŠa; Superziel; specifieke incarnaties van
de Heer
zielen &. Zie: Ziel(en), Heer & ...
zien, kwalificaties voor, 11.48-48
zintuigen van
absolute natuur van, 3.15, 3.22
toegewijden stellen tevreden, 1.32-35
zonen van, levende wezens als, 16-17, 7.14, 14.16
zoon van, 4.7
als zuiver, 6
Allerhoogste Persoonlijkheid Gods. Zie: KŠa;
Allerhoogste Heer
Allerhoogste Wezen. Zie: KŠa; Allerhoogste Heer
Amara-koa woordenboek geciteerd m.b.t. vibh™ti,
10.19
Ambar…a Mahrja, 2.60, 2.67
Durvs Muni &, 2.60-61
Amta-bindu Upaniad geciteerd m.b.t. de geest, 6.5
Analogieën
antiseptische vaccines & prasdam, 3.14
auto & materieel lichaam, 18.61
baan & materieel leven, 12.9
banyan & materiële wereld, 15.1-4, 16.1-3
banyan bladeren & vedische hymnen, 15.1-1
banyan wortel & Brahman, 15.1
bergen & yogamethoden, 6.47
bestuurder & Heer, 7-8
bestuurder & levend wezen, 18.61
bij aan de buitenkant van de honingpot & niettoegewijde, 2.12
bliksemflits & Brahm’s levensduur, 8.17
bloem & materiële wereld, 9.10
boom & Heer, 7.7, 8.22, 9.3, 9.23
boom & lichaam, 2.22, 16.11-12
boom & reacties voor zonden, 9.2
boom & spirituele wereld, 21-22
boom, delen van, & levende wezens, 12, 5.7, 9.3
boom, omgekeerde, & materiële wereld, 21-22

Ana – Ana
Analogieën (vervolg)
boom, wortel van, & Heer, 12, 7.10
boot & intelligentie, 2.67
boot & KŠa’s lotusvoeten, 2.51
boot & KŠa-bewustzijn, 4.36-36
boot & transcendentale kennis, 4.36-36
bosbrand & complicaties van het leven, 2.7
bosbrand & materiële wereld, 4.36
brievenbus & Beeldgedaante, 12.5
business & devotionele dienst, 12.10
chirurgische ingreep & gerechtvaardigd geweld,
2.21
crimineel & materialist, 3.39
demonen & twijfels, 8.2
diamant & Heer, 9.29
dienaar & levend wezen, 13
dier & vrekkig persoon, 2.7
dier, vastgehouden, & toegewijde, 4.21
dierenbezitter & KŠa, 4.21
draad met parels & KŠa, 7.7
drenkeling & gevallen ziel, 2.1
droomlichaam & materieel lichaam, 2.28
echtgenoot & Heer, 8
echtgenote & natuur, 8
eigenaar & Heer, 4.14
eigendommen & lichamen, 13.3
embryo & levend wezen, 3.38
eten & devotionele dienst, 2.60, 5.7, 9.3, 9.23
eten van vruchten & zinsbevrediging, 2.22
ether & Heer, 9.6-6
ether (lucht) & ziel, 13.33
ezel & m™has, 7.15
ezel & resultaatgericht werker, 7.15
Ganges & Bhagavad-g…t, 31
geliefde & KŠa, 27
getrouwde vrouw met minnaar & toegewijde, 27
gif vervolgens nectar & geluk in de hoedanigheid
goedheid, 18.37
giftige bomen & zinsobjecten, 2.42-43
giftige slangen & zintuigen, 2.58
golven van rivieren & strijders, 11.28
goud & Heer, 8
gouddeeltje & levende wezens, 8
gouden ring & levend wezen, 9.29
groei & zielenverhuizing, 2.13, 2.22
groene vogel die een groene boom binnenvliegt
& bevrijding, 18.55
hand & levend wezen, 4.21
honingpot & Bhagavad-g…t, 2.12
iemand die bloemen ruikt & Heer KŠa, 9.10
infectie & geest, 6.34
jongen en meisje & toegewijde en
transcendentale literatuur, 10.9
kalf & Arjuna, 32
kassier & KŠa-bewust persoon, 3.30
kauwen wat al gekauwd is & materieel geluk,
18.36
kind & onwetend persoon, 8
kind & toegewijde, 12.7
kinderen & vrouwen, 1.40
kleding & lichaam, 10, 2.1, 2.28
koeherdersjongen & KŠa, 32
kok & Arjuna, 1.31

Register
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Analogieën (vervolg)
koe & Bhagavad-g…t, 32
koning & Heer, 4.14, 7.12, 9.4, 13.3, 14.26
koninklijke weg & reguleren van zinsbevrediging,
3.34
koorden & hoedanigheden van de natuur, 7.14
kracht, sterkere, & devotionele dienst, 2.68
ladder & yoga, 6.3
lamp & kennis, 10.11
lamp op een windstille plaats & transcendentalist,
6.19
ledematen & halfgoden, 3.14
leeuw & Bh…madeva, 1.12-12
leidinggevend persoon & Allerhoogste Heer, 3.32
lichaam & Heer, 3.14, 4.21, 6.1, 7.23
lichaam en lichaamsdelen & Heer en levende
wezens, 19
lichaamsdelen & levende wezens, 12-13, 5.7, 6.1,
7.23
licht & bewustzijn, 11, 2.20
lotus & KŠa, 8.2
lotusblad & het lichaam van toegewijde, 5.10
lotusbloem & ogen van KŠa, 11.2
luchtbellen in oceaan & Brahm’s, 8.17
luchtbellen in oceaan & materialisten, 4.10
maag & Heer, 12-13
maan & Heer, 2.13
maan & toegewijde, 9.30
machine & Heer, 12
machine & materieel lichaam, 18.61-61
machineonderdeel & levend wezen, 12
materiële natuur & kosmische gedaante, 11.5
medicijn & intelligentie, 6.34
meester & Heer, 13
melk & liefde voor God, 3.37
moeder & KŠa, 6.29
moeder & veda’s, 2.25
moederschoot & lust, 3.38
motten & alle mensen, 11.29
mus, vastberadenheid van, &
vastberadenheid van toegewijde, 6.24
nectar vervolgens vergif & geluk in
de hoedanigheid hartstocht, 18.38
oceaan & Heer, 8
oceaan & materiële wereld, 4.36-36, 12.6-7, 12.6-7
oceaan & transcendentalist, 2.70-70, 18.51-53
oceaan, redding uit & bevrijding, 12.7
omkopen van de ambtenaren en managers van
de regering & vereren van halfgoden, 9.23
onderhoud van machine & devotionele dienst, 4.21
ouder & KŠa, 12.7
paarden & zintuigen, 6.34
passagier & levend wezen, 6.34
personeel & materialisten, 4.14
persoonlijke dienaar van de koning & toegewijde,
14.26
plant & devotionele dienst, 10.9
planten van zaad & zondige activiteit , 9.2
planten, overbodige, & Kuru’s, 1.1
plantengroei & activiteiten van levende wezens,
4.14
post & verering, 12.5
regen & faciliteiten van de Heer, 4.14
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Analogieën (vervolg)
regering, wetten van, & aanwijzingen van de
Heer, 3.15
reuzenrad & reïncarnatie, 9.21
rijst & materiële natuur, 14.3
rijstveld & Kuruketra, 1.1
rivier & toegewijde, 18.54
rivier die de oceaan instroomt & bevrijding voor
de impersonalist, 18.55
rivieren & materiële verlangens, 2.70-70, 18.51-53
rook & lust, 3.38
room & materieel leven, 2.28
rups & geconditioneerde ziel, 8.8
schilder, schilderij en ezel & het
verwarren van natuur, levend wezen
en Heer, 13.3
schildpad & toegewijde, 5.26
schildpad & zelfgerealiseerd persoon, 2.58-58
schorpioen geboren in rijst & levend wezen
geboren in de materiële natuur, 14.3
seizoenen & geluk en verdriet, 2.14
seizoenen & manifestaties van de materiële
natuur, 9
slangen & zintuigen, 2.58
slangen & zintuigen, 2.58, 3.42, 18.54
slangenbezweerder & yog… van toegewijde, 2.58
spiegel & geest, 3.38
spiegel & levend wezen, 3.38
staatsburgers & levende wezens, 13.3
stad & lichaam, 5.13-14
stadspoorten & zintuigen, 5.13
sterren & levende wezens, 2.13
stof & lust, 3.38
teugel & geest, 6.34
tevredenheid door eten & door devotionele
dienst, 2.60, 6.35
toppen van de takken van de banyan &
zintuigen, 15.2
tralies & seks , 3.39
trap & niveaus van Godsrealisatie, 13.8-12
twijgen van de banyan & zinsobjecten, 15.2
vader & Heer, 2.25, 11.43, 11.44
varkens & resultaatgerichte werkers, 7.15
varkens, geluk van, & geluk door
zinsbevrediging, 7.15
vastgebonden persoon & geconditioneerde ziel,
7.14
verlies van chemicaliën & dood, 2.26
verwaaide wolk & gevallen transcendentalist, 6.38
verwisselen van kleren & verwisselen van
lichaam, 10, 2.22, 13.22
vijanden & zintuigen, 2.68
vis & toegewijde, 5.26
vis in net & demonische personen, 16.16
vlekken op maan & van fouten van toegewijde,
9.30
vlinder & bevrijde ziel, 8.8
voeden van de maag & devotionele dienst, 5.7,
9.3, 9.23
vogel in de boom & Arjuna, 2.22
vogels & ziel en Superziel, 2.22, 16.11-12
vonk, uitgedoofd, & geconditioneerde ziel, 2.23
vonken & zielen, 2.23

Ana – Ana
Analogieën (vervolg)
vriend & Superziel, 2.22
vruchten, bloemen en bladeren & KŠa’s
expansies, 8.22
vuur & activiteiten, 18.48-48
vuur & Heer, 2.23, 2.61
vuur & levend wezen, 3.38
vuur & lust, 3.39
vuur & spirituele kennis, 4.19, 4.37
vuur & yoga, 6.36
vuur bedekt door rook & menselijk wezen, 3.38
vuur met rook & inspanningen gepaard met
fouten, 18.48-48
wapen & kennis, 4.42
water & zinsbevrediging, 6.36
water gieten op wortel & devotionele dienst, 2.41,
5.4, 5.7, 9.3, 9.23
water gieten op zaad & devotionele dienst, 10.9
water in hoefafdruk van kalf & materiële wereld,
2.51
water voor land & hoedanigheden van de natuur,
15.2
waterdier in de oceaan & personalist na
bevrijding, 18.55
waterreservoir & veda’s, 2.46
wensboom & Heer, 9.29
wetten van koninkrijk & de hoedanigheden van
de natuur, 7.12
wind & geest, 6.34-34
winden & levende wezens, 9.6-6
wiskunde & religie, 4.7
woestijn & materiële wereld, 22
wolk & Heer, 9.29
wolk & my, 7.26
wolk & materiële natuur, 9
wolk & transcendentalist, 6.38
wortel van de banyan & Heer KŠa, 15.3-4
yoghurt & devotionele activiteiten, 4.24
yoghurt & lust, 3.37
zaden & devotionele dienst, 10.9
zaden & zondige activiteiten, 9.2
zakendoen & devotionele dienst, 12.10
zelf & passagier, 6.34
zieke & materialist, 2.59
ziekte & materieel leven, 4.24
ziel & Heer als Superziel, 15.13
zon & Bhagavn-aspect, 2.2
zon & Bhagavad-g…t verzen, 11.51
zon & devotionele dienst, 15.20
zon & Heer, 13, 2.2, 2.13, 2.17, 4.6, 6.31, 7.8, 7.26,
9.4, 13.17, 13.18, 18.78
zon & ziel, 2.18, 2.20, 13.34-34
zon en haar aspecten & Absolute Waarheid, 2.2
zonlicht & energieën van de ziel, 2.18
zonlicht & kennis, 5.16-16
zonnen & kosmische gedaante, 11.12
zonnestralen & Brahman, 13
zonneschijn & energieën van de Heer, 9.4
zonneschijn & levende wezens, 18.78
zonneschijn & zielen, 2.17
zonsondergang & KŠa’s disverschijning, 4.6
zonsopkomst & KŠa’s verschijning, 4.6
zonsopkomst & zelfrealisatie, 5.16-16

Ana – Arj
Analogieën (vervolg)
zwaan & geest, 8.2
zwemmer in de oceaan & levend wezen,
4.36-36
zwemmer in oceaan & toegewijde, 12.7
zwevende planeten & drijvend persoon, 15.13
Analytische studie. Zie: S‰khya
šnanda-maya, 7.24, 13.5
Heer als, 13.5
Ananta, Heer als, 11.37
Ananta-deva, KŠa vertegenwoordigd door, 10.29
Anantavijaya hoornschelp, 1.16-18
Angst, 1.29, 2.56, 10.4-5, 10.4-5, 18.35
oorsprong van, KŠa als, 10.4-5
voor overgave aan de Heer, 18.66-66
Zie: Lijden (leed)
Aniruddha, 8.22
Anna-maya, 13.5
Anticonceptie, 16.1-3
Antropologie, 2.26
AŠu-tm definitie van, 2.20
Anubhya commentaar geciteerd m.b.t. KŠa, 9.34
Apna, 2.17
Apaurueya, 15, 4.1
Arcanam
definitie van, 6.18
in KŠa-bewustzijn. Zie: Beeldgedaante Zie:
Beeldgedaanten van Allerhoogste Heer;
KŠa, gedaante(n) van
Arcvatra. Zie: Beeldgedaanten van Allerhoogste
Heer; KŠa, gedaante(n) van
Arc-vigraha. Zie: Beeldgedaanten van Allerhoogste
Heer; KŠa, gedaante(n) van
Arjuna, 1.4, 12.6-7
aanblik van, als goddelijke, 11.54
aarzelt te vechten, 3.1, 11.33, 18.47
als ‘afstammeling van Bharata,’ 2.18, 2.30, 18.62
als šrya, 2.2
angsten van, 2.26, 2.27, 2.30, 11.23-25, 11.35, 11.4545, 11.48, 18.59
bekritiseerd door de Heer, 2.11
beledigend, niet, 5.7
bezorgd over geluk, 1.31-36, 1.36
Bhagavad-g…t gehoord door, 4-7
als Bhrata, 2.14, 4.42
& Bh…madeva, 16.5
boog van, 1.29
devotionele dienst voor, 12.12
deugden van, 1.28, 1.36, 1.45, 1.46, 2.6, 3.3, 5.7, 10.17,
15.20-20
als Dhanañjaya, 1.15, 2.49, 10.37
doden &. Zie: Arjuna, vechten van
DroŠcrya &, 2.30, 11.49, 16.5
eerbetuigingen door. Zie: Arjuna, gebeden &
eerbetuigingen door
erfdeel van, 2.14
familieleden &, 15, 1.8, 1.25, 1.26-28, 1.31-38, 1.4445, 2.3, 2.4, 2.4-7, 2.9, 2.11, 2.14, 2.22, 2.27, 2.39,
9.33, 13.8-12
gebeden & eerbetuigingen door, 5-6, 10.12-18,
11.14, 11.24-25, 11.31, 11.35, 11.36-46, 18.73
geciteerd. Zie: relevante verzen van de
Bhagavad-g…t

Register
Arjuna (vervolg)
gedaanten van de Heer getoond aan, 11.50-54,
11.55 Zie: Arjuna, kosmische gedaante & ...
geen gewone man, 11.54
gehechtheid aan familie, geeft blijk van, 2.4-6,
2.7, 2.9
geloof van, 15, 2.6, 4.4
genade van, 10.17
als getrouwd persoon, 3.8
van goddelijke kwaliteit, 16.5, 16.6
goddelijke ogen voor, 11.8-8
goede eigenschappen van. Zie: Arjuna, deugden
van
als groot strijder, 2.33-33
grootvader van, 2.26, 2.30, 11.49
als Gukea, 2.10
reden voor bekendheid als, 1.24, 10.20
halfgoden &, 2.33
als ‘heer van de Bhrata’s,’ 7.11
als heilig, 1.36
hemelse planeten in het vooruitzicht, 2.37
hoornschelp geblazen door, 1.14-15
impersonalisme gezien als dwaasheid door, 12.1
incarneert met KŠa, 4.5
Indra &, 2.33
in ‘illusie,’ 1.30, 2.1-3, 2.7-8, 2.11-11, 2.13
KarŠa &, 1.8
als Kaunteya, 2.14
koninkrijk van, 1.31
kosmische gedaante van de Heer &, 11.1, 11.332, 11.35-49
Zie: Kosmische gedaante van de Heer, Arjuna
& ...
KŠa, 7.2, 9.11
aangesproken door, 5-6, 1.28-45, 10.12-18,
18.73
aanvaard als de Heer door, 4.3, 11.54, 18.62
bemoedigt, 9.1-1, 16.5, 16.6
berispt, 2.11, 2.32
bewustzijn opgehelderd voor, 3.2
gediend, 1.21-22, 1.21-22
gesmeekt om verdraagzaamheid door, 11.44
gesmeekt om vergeving door, 11.41-42
gevraagd om kosmische gedaante te laten
zien door, 11.1, 11.3-4
goed begrepen door, 10.13-16
herinnerd door, 11.41-42
instructeur van, 28, 1.1, 1.15, 2.13, 2.22, 4.16
kende de geest van, 1.25, 11.3
kent vrijheid van karmische reacties toe aan,
2.38
kiest partij voor, 1.1, 1.14-15
leraar van, 4, 11, 15, 2.20, 3.2
maakt klaar, om de kosmische gedaante te
zien, 11.5-8
meester van, 3.1
spiritueel leraar van, 2.7-8, 2.9, 2.39
vertegenwoordigd door, 10.37-37
voortdurende metgezel van, 4.5
wagenmenner voor, 7.3, 18.78
wilde, als instrument, 11.33-34
KŠa’s
bestuur van, 1.15
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Arjuna (vervolg)
gedaante aantrekkelijk voor, 12.1
genade voor, 11.4, 11.7
goddelijkheid &, 10.12-15, 11.1, 11.3, 11.45-46,
11.54
oordeel over, 2.34
relatie met, 4-6, 1.20-22, 1.24-25, 2.3, 2.10, 2.22,
2.34, 4.3, 4.25, 9.11, 10.13-14, 11.1, 11.6, 11.14,
11.36, 11.40, 11.41-42, 11.45, 11.54, 18.64,
18.65-66
suprematie aanvaard door, 11.54
als KŠa’s
eeuwige toegewijde, 1.20
familielid, 2.3
KŠa’s gesprek met
doel van, 7, 3.2, 4.4, 10.16-17
door iedereen gehoord, 2.10
als wonderbaarlijk, 18.74-76
als katriya, 28, 2.2, 2.26, 2.30, 2.48, 3.8, 18.47,
18.59
kwalificaties van, 4-7, 6.33, 11.6
leger van de Kuru’s beoordeeld door, 1.20-26
leraren van, 1.26, 2.4, 2.22, 2.26, 2.30, 2.33, 11.49, 16.5
lichamelijke symptomen van verontrusting,
1.28-30
lot van het leger van de Kuru’s bekend gemaakt
aan, 11.26-28, 11.32-34, 11.49
als mah-bhu, 2.26
medelijden van, 1.27-28, 1.28, 1.32-35, 1.45, 2.1-1,
2.2, 2.36
moeder van, 1.25, 2.3
als ‘natuurlijke toegewijde,’ 1.32-35
onthechting van, 2.6
onthechting voorgesteld door, 2.5, 2.6-6, 2.9
‘onwetendheid’ van, 2.32
onwil van, om te vechten, 2.2-3, 2.32, 2.39,
11.32, 13.8-12
KŠa’s oordeel over, 2.34, 11.32-34, 11.49
opeenvolging van discipelen (parampar), in de,
10.14, 11.8
overgave van
aan KŠa, 15, 2.7-8, 2.9-10, 2.22
verzocht door KŠa, 3.30, 4.15, 18.62, 18.6566
overwinning door de aanwezigheid van, 18.74,
18.78
als parantapa, 2.9
als Prtha, 1.25-25, 2.21, 2.32, 2.55, 3.23, 18.32
plicht &, 28, 2.7, 2.15, 2.27-27, 2.31-33, 2.39, 2.4748, 3.8
positie van de materialist ingenomen door, 4.4-4
reacties voor zonden &, 1.36-44, 2.26, 2.38
reputatie van, 2.33-36
rijkdom vergaard voor Yudhi˜hira door, 1.15
roem voor, 11.33
Sañjaya prijst, 18.74-78
als Savyasc…, reden voor bekendheid als, 11.33-33
®iva &, 2.33
slaap overwonnen door, 1.24, 10.20
spiritueel leraar van, KŠa als, 2.7-8, 2.9
als ‘sterkarmige,’ 6.35, 10.1
als strijder, bekwaam, 11.33
strijdwagen van, 1.14, 1.20-22, 1.24, 1.46, 11.13

Arj – Arj
Arjuna (vervolg)
vlag van, 1.20-20
als student van KŠa, 4, 11, 15
tevreden door het zien van de kosmische
gedaante van de Heer, 11.35-36, 11.45
tevredengesteld met voorbeelden, 10.40
als ‘tijger onder de mensen,’ 18.4
als toegewijde, 1.45, 1.46, 2.6
twijfelde, 2.35-36
twijfels van, 8.1-2, 8.2, 18.1, 18.73-73
uitdaging van de Kuru’s verworpen door, 1.37-38
vader van, 2.33, 10.37
vechten van
afzien van, 5.7
als gerechtvaardigd, 2.21
instemmen met, 2.71, 18.73-73
KŠa beveelt, 3.30
KŠa heeft nodig, 2.19, 2.21, 2.27, 2.31-38, 2.39,
2.47, 2.48
KŠa moedigt aan, 2.18, 2.47-48, 3.37,4.42,
11.32, 11.33-34, 18.59-60
KŠa verlangde, 2.71, 3.19
onthechting van de resultaten van, 2.38
plicht van, 2.33-38
weigerde, 15, 1.31-44, 2.4-6, 2.9
verdriet van, 1.27-45, 2.4-9, 2.22
vergeetachtigheid vertoond door, 2.20, 4.5, 18.59
vergeleken
met de Heer, 2.13
met kalf, 32
met kok zonder honger, 1.31
met vogel in boom, 2.22
vergevensgezind tegenover de Kuru’s, 1.32-36
verheerlijkt door KŠa in aanspreektitel, 2.10,
2.30, 4.31, 4.33, 7.7, 9.3, 11.6, 11.48, 13.27, 14.12,
18.36, 18.41, 18.72
vertegenwoordigt levende wezens, 18.73
verwarring van, 2.6-8, 3.2-2, 5.1-1
niet vijandig tegenover de Heer, 9.1
in de voetsporen volgen van, 18.65, 18.74
voorbeeld van, 5-7, 1.1, 10.12-13, 10.12-13, 10.15
vragen van
doel van, 7, 3.2, 4.4, 10.16-17
over Brahman, 8.1-1
over devotionele dienst tegenover
impersonalisme, 12.1
over ‘dubbelzinnige instructies,’ 3.2
over geloof & verering overeenkomstig de
hoedanigheden van de natuur, 17.1-1
over halfgoden, 8.1
over Heer van alle offers, 8.2
over kenmerken van de transcendentalist,
2.54
over kennen van de Heer op het moment van
de dood, 8.2-2
over kennis, object van kennis enz., 13.1
over KŠa’s goddelijke volheden, 10.16-18
over lot van de onsuccesvolle
transcendentalist, 6.37-38
over luisteren van Vivasvn naar de
Bhagavad-g…t gesproken door KŠa, 4.4
over materiële manifestatie, 8.1
over natuur, genieter, & bewustzijn, 13.1

Arj –  Avy
Arjuna (vervolg)
over ontstijgen aan de hoedanigheden van de
natuur, 14.21-21, 14.22-25
over onthechting & de onthechte levensorde,
18.1-1
over onthechting tegenover activiteit in
devotie, 5.1-1
over oorzaak van zonde, 3.36-36
over plicht, 2.7
over prakti, purua enz., 13.1
over resultaatgerichte activiteit, 3.1-2, 8.1
over tyga & sannysa, 18.1-1
over waarde van de strijd, 1.32-36, 3.1-2
over zelf, 8.1-1
in het voordeel van anderen, 3.2, 4.4, 10.16-17
vrienden van, 1.26
als vriend van KŠa. Zie: Arjuna, KŠa & ...
wapens van yoga & kennis van, 4.42
als ‘winnaar van rijkdom,’ 12.9
yoga als moeilijk beschouwd door, 6.33-34
in yoga-my, 7
yoga voor, 28
Yudhi˜hira &, 1.15
als zachtmoedig, 1.45-46
zelfrealisatie voorbestemd voor, 2.9
als zondeloos, 3.3, 15.20-20
als ‘zoon van’
Bharata, 14.8-10, 16.1-3, 17.3
Kunt…, 2.14, 2.37, 6.35, 7.8, 9.23, 9.27, 13.1-2,
16.20, 16.22, 18.48, 18.50, 18.60
Kuru, 6.43
PŠu, 1.20, 4.35, 6.2, 11.55, 14.22-25, 16.5
Pth, 2.3, 2.39, 3.22, 4.11, 4.33, 7.1, 8.14, 9.13,
9.32, 11.5, 16.4, 16.6, 18.30, 18.31, 18.33,
18.35, 18.72
Aryam, KŠa vertegenwoordigd door, 10.29
šrya definitie van, 2.2
šrya’s, 2.2, 2.46, 16.7
Asammoha, betekenis van, 10.4-5
Asamprajñta-samdhi, 6.20-23
Asaˆayaˆ samagram, 7.1
Asat, materiële leven als, 6
Ascese, 2.29, 10.6, 11.48, 11.53, 11.54, 16.1-3, 17.25-28
aanbevolen voor zuivering, 5.22
betekenis van, 10.4-5
brahmaanse activiteit, als, 18.42
brahmaanse eigenschap, als, 18.42
brahmacr…, door, 4.26-26, 8.28
candryaŠa, 4.28
Cturmsya, voor, 4.28
definitie van, 10.4-5
devotionele dienst &, 8.28-28
ernstige, ongeautoriseerde, 17.5-6, 17.5-6
eten, in, 4.28
geest, van, 17.16-16
gezinsleven, in, 4.26
godrealisatie, voor, 2.29
goedheid, in de hoedanigheid, 17.17
hartstocht, in de hoedanigheid, 17.18-18, 17.23
HiraŠyakaipu, door, 17.19
in de hoedanigheden goedheid, hartstocht, &
onwetendheid, 17.7, 17.17-19, 17.23
horen, in, 4.26

Register
Ascese (vervolg)
koken &, 2.14
KŠa als, 7.9
KŠa-bewustzijn &, 2.52, 6.40, 9.27-28, 12.9
KŠa genieter van, 2.66, 17.23
KŠa, voor, 17.17
kwalificatie voor vertrouwelijke kennis, als,18.67
lichaam, van, onderdelen van, 17.14-14
materiële tegenover spirituele, 17.23
nemen van een bad, in het, 2.14, 2.52, 10.4-5, 12.16,
13.8-12
nodig in het spirituele leven, 16.1-3
noodzaak van, 16.1-3
offer, als, 2.29, 4.28-28
offering aan KŠa, als, 9.27-27
onderdelen van, 17.14-14
onthechting, met, 17.25
onthechting van, 18.3, 18.5-6
onwetendheid, in de hoedanigheid, 10.4-5, 17.19,
17.19
oorsprong van, KŠa als, 10.4-5
soorten van, in detail, 17.14-19
spraak, van, onderdelen van, 17.15-15
teruggetrokken leven, in het, 16.1-3
het teruggetrokken leven, voor, 16.1-3
vnaprastha, van, 8.28
vasten als, 9.14, 10.4-5
vroeg opstaan als, 2.52, 10.4-5, 12.16, 18.8
zonder geloof, als tijdelijk & waardeloos, 17.28-28
zuiverend voor iedereen, als, 18.5-5
zware, ongeautoriseerd, 17.5-6, 17.5-6
Zie: Boetedoening; Brahmacarya; Celibaat;
Onthechting
Asita, 5-6, 7.15, 10.13, 18.62
A˜‰ga-yoga, 2.59, 5.28-29, 6.1, 6.47, 9.2, 12.7
Astrologie, 8.25
Astronomie, vedische. Zie: Planeten, materiële;
Universum
Asura’s, 11.22, 16.20 Zie: Demon(en)
šsuraˆ bhvam ritƒ, 7.15-15
Avattha, 10.26
Avatthm, 1.8, 1.26
Avin…-kumra’s, 11.6, 11.22
Atharva-veda, 9.17
geciteerd m.b.t. KŠa & vedische kennis, 10.8
Atheïsme, 2.28, 7.4, 9.12, 10.15, 10.26, 10.42, 16.8
Atheïst(en), 4.8, 4.12, 7.15-15, 11.48, 11.55, 13.25
Zie: Demon(en)
Atlas, 9.5
štm
definitie van, 6.5, 8.1
Zie: Ziel(en)
štma-nivedanam in KŠa-bewustzijn. Zie:
Overgave aan de Heer
Atoomwapens, 2.23, 16.9
Auteur. Zie: Prabhupda
Autoriteiten. Zie: Mens(en), leiders van;
Regering; Spiritueel leraar (leraren)
Avatra’s, 4.7-8 Zie: Allerhoogste Heer, incarnaties
van; KŠa, incarnaties van
Avonturiers, KŠa vertegenwoordigd onder, 10.36
Avontuur, KŠa vertegenwoordigd door, 10.36
Avyakta definitie van, 23
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B
Baden, 2.52, 13.8-12
Bhl…ka’s, koning van, 1.8
Baladeva, 33
Baladeva Vidybh™aŠa
aangehaald
m.b.t. de dood, 8.26
m.b.t. kla, 8.23
geciteerd
m.b.t. beheersing van zintuigen, 2.61
m.b.t. Heer, 3.14, 10.42
Balarma, Heer, 10.37-37
Bali Mahrja, 4.16, 7.15
Banyan boom, KŠa vertegenwoordigd door, 10.26
analogie van, 15.1-4, 16.1-3
Barmhartigheid,
zonder spirituele vooruitgang, 17.20
Bedelen, 10.4-5, 16.1-3
Bedevaartplaats(en), 8.14
Ambar…a Mahrja bezocht, 2.61
begrip van, onjuist, 3.40
Kuruketra als, 1.1-1
voor yogabeoefening, 6.11-12
vrijgevigheid in, 17.20
Zie: specifieke bedevaartplaatsen
Bedevaartstocht, 4.28, 6.18
Bedriegers & bedrogenen, 1.42
Bedriegers, KŠa vertegenwoordigd onder, 10.36
Bedrog, 18.28. Zie: Hypocrisie
Bedwelmende en opwekkende middelen, gebruik
van, 3.24, 4.10, 4.26, 14.8, 14.17, 17.22
Beeldgedaante(n) van de Allerhoogste Heer, 11.54
vergeleken met brievenbus, 12.5
Beeldgedaantenverering, 12.5, 12.9, 13.8-12, 14.27
door beginnende toegewijde, 9.11
eerbetuigingen aan, 9.34
filosofie & logica achter, 9.11, 12.5
impersonalisten bespotten, 9.11
met motivatie voor bevrijding, 7.29
rijkdom bedoeld voor, 11.55
door voedsel te offeren, 9.26
voordelen van, 6.18, 11.54, 12.5, 13.8-12
zonder resultaatgericht te zijn, 17.11
Begeerte(n). Zie: Verlangen(s), materiële
Bekwaamheid, als eigenschap van de katriya, 18.43
Benares, Caitanya & Praknanda Sarasvat… in, 10.11
Beoefenaars van logica
argumenten, verschillende soorten onder, 10.32
KŠa vertegenwoordigd onder, 10.32-32
Berg(en)
beweeglijke & onbeweeglijke, 10.25
KŠa vertegenwoordigd onder, 10.23-23
Beschaving. Zie: Samenleving
Bescheidenheid, 13.8-12, 16.1-3, 16.1-3
Zie: Nederigheid
Bestaan, KŠa als de oorzaak van het, 10.39-39, 10.42
Betrouwbaarheid, 1.40
Bevelhebbers, KŠa vertegenwoordigd onder de, 10.24
Bevrijde ziel(en), 4.15-15, 18.78
als eeuwig een individu, 2.12-12
geluk voor, 5.24
kenmerken van, 5.16-28

Bad – Bev
Bevrijde ziel(en) (vervolg)
KŠa begrepen & gevolgd door, 4.15-15
KŠa’s metgezellen als, 4.5
ondanks belichaming, 5.19-20
plezier voor, 5.22
spirituele gedaante van. Zie: Spiritueel lichaam
vergeleken
met Allerhoogste Ziel, 5.19
met geconditioneerde ziel, 5.13-14, 5.19
met oceaan, 18.51-53
met rivier opgaand in oceaan, voor
impersonalist, 18.55
met schildpad, 2.58-58
met vlinder, 8.8
met vogel, groene, in groene boom, 18.55
met waterdier in oceaan, 18.55
Zie: Bevrijding
Bevrijding
aanbevolen voor het beëindigen van moeilijk
leven, 15.10
door aanwijzing van veda’s, 3.15
activiteit in, 5.24-28
als Allerhoogste voor impersonalist, 3.19
voor Arjuna, 2.6, 2.23
in banyan-analogie, 15.1
door beheersing van zintuigen, 4.30, 5.27-28,
5.27-28
in belichaamde toestand, 9.1
boeddhist over, opvatting van, 2.72
voor Brahm, 8.17
brahma-bh™ta-stadium van, 6.27, 9.2, 18.55
met brahmajyoti, 4.9, 8.13, 8.24
Brahman, 24, 2.24, 8.11
brahma-nirvŠa, 2.72, 5.29
door buddhi-yoga, 10.10
door chanten van heilige namen, 6.12
definitie van, 12, 7.5
door devotionele dienst, 23, 25, 30,
2.39, 2.51-51, 2.72, 4.35, 4.41, 5.2, 5.26-28, 7.14,
7.29-29, 8.6, 8.8, 8.10, 8.13, 8.27, 10.13, 14.2626, 15.1
devotionele dienst als, 2.72, 3.9, 5.11, 5.12
devotionele dienst na, 9.2, 18.55
door dienst met vertrouwen, 3.31
door dood op juiste moment, 8.23-26
van dualiteiten, 5.3
van ellende, 4.16
geest, in, rol van de, 5.27-28, 5.27-28, 6.5-5
geleidelijke zuivering voor, 16.22
geluk in, 5.24, 18.63
door gezelschap van toegewijden, 7.28
Heer of bevrijde ziel, alleen door, 7.14
Heer, door herinnering van de, 5.26
Heer verlangd, voor ons, 13.23
als herstel van positie als dienaar van de Heer, 18.55
van de hoedanigheid hartstocht, 6.27
van hoedanigheden van de natuur, 14.20-26
door horen van spirituele autoriteiten, 13.26
voor impersonalisten, 24, 2.24, 6.20-23, 9.2, 9.12
vergeleken met bevrijding voor toegewijden,
4.9-9
individualiteit na, 2.13, 2.23, 2.24, 2.39, 5.16, 14.2,
15.7, 18.55

Bev – Bew
Bevrijding (vervolg)
kaivalyam, 6.20-23
in Kali-yuga alleen door chanten heilige namen,
6.12
van karma, 3.31
door kennen van KŠa, 4.9-10, 4.14, 6.15, 7.4,
7.7, 10.3-3
kennis garandeert niet, 3.33
kennis over, 13.35-35
& kennis over verleden, heden, & toekomst, 7.26
door kennis, spirituele, 2.14, 2.23, 2.50, 4.14, 4.17,
4.36-39, 13.8-12, 13.8-12, 13.24-24, 13.35, 14.2-2
KŠa-bewustzijn
alleen voldoende voor, 24, 6.15, 9.28-28, 12.67, 12.6-7, 18.46
boven, 6.30
door KŠa-bewustzijn, 2.68, 2.72, 3.31, 4.15-15,
4.18-24, 4.29, 4.35, 5.2-2, 5.3, 5.17-17, 6.15, 6.27,
6.31, 7.14, 8.8, 8.19, 10.3-3, 13.24, 18.12, 18.58
kwalificaties voor, 2.6, 2.14, 2.68, 5.24-29
Zie: Bevrijding, door ...
leven bedoeld voor, 3.7
van lichamelijke opvatting van het leven, 11-12,
14.22-25
lust, woede, & hebzucht vernietigen kansen op,
16.21
materiële verlangens belemmeren, 16.1-3
menselijk leven geeft gelegenheid voor, 3.38
middelen voor. Zie: Bevrijding, door ...
nirvŠa, 2.72, 6.20-23
door offer, 3.10, 3.11, 4.30, 4.32
ondanks lichaam, 5.24-25
onpersoonlijk, 6.15, 8.11, 8.13
moeilijkheid van, 4.9
onthechting van, 11.55
opvatting van toegewijde over, 18.54
door onthechting, 5.2-2
onthechting &, 2.15, 2.47, 5.19-21, 5.24-29, 16.1-3
onthechting van, 2.70, 8.14, 8.15
door overgave aan de Heer, 2.50, 7.14-14, 9.11,
12.6-7, 12.6-7, 13.18
door plicht met onthechting, 2.47
proces van, 8.11-13, 13.8-12, 13.35
van reacties, 4.41
van reacties voor zonden, 10.3-3
voor sdhaka, 2.68
sr™pya, 8.8
snel, door devotionele dienst, 5.26
spiritueel leraar of Heer, alleen via, 7.14
door spiritueel leven, 8.28
spirituele lichaam, na, 24, 15.7
naar spirituele wereld
gelijkheid (kwalitatieve) met de Heer in,
14.2-2
door spirituele kennis, 13.35-35
Zie: Bevrijding, naar woning van de Heer
stadia van, 9.28
terug naar God &, 5.24-26
voor toegewijden, 2.24, 9.28-28, 18.12
vergeleken met bevrijding voor
impersonalisten, 4.9-9
toegewijden verlangen naar, 7.29-29
door horen, 13.22

Register
Bevrijding (vervolg)
KŠa geeft, 12.6-7, 12.6-7
toekomst van ziel na, 2.23, 2.24
door transcendentale activiteiten, 17.24
door transcendentale eigenschappen, 16.5
door varŠrama-dharma, 1.42
vergeleken
met groene vogel die groene boom
binnengaat, 18.55
met redding uit oceaan, 12.7
met rivier opgaand in oceaan, voor
impersonalist, 18.55
met waterdier in oceaan, voor personalist,
18.55
verlangen naar, 2.70, 7.29-29
door voorschriften in geschriften, volgen van,
16.23-24
door water van Ganges, 31
naar woning van de Heer, 20-25, 4.29, 8.13, 8.19,
8.21, 8.28, 9.25, 9.28, 18.62-62
door devotionele dienst, 22, 25, 29, 30, 2.39,
2.51-51, 7.23-23, 7.24, 7.29, 8.8, 8.10, 8.13,
8.22-22, 8.28-28, 9.32-32, 10.9, 11.55-55,
18.55-55
door devotionele yoga, 6.15-15
gegarandeerd voor toegewijde, 24, 9.28-28
geschiktheid voor, 21-26
door zich KŠa te herinneren, 23, 24, 28
onthechting van, 8.15
als permanent, 20, 23, 8.15-15
proces voor, 23-25
Zie: God, terug naar; Bevrijding,
naar spirituele wereld
door yoga, 6.27-28, 8.14
zelfrealisatie &, 5.19
naar zijnstoestand van de Heer, 14.2-2
zuivere devotionele dienst als, 18.54
zuivere toegewijde &, 9.28
voor zuivere toegewijden, KŠa beloften, 12.6-7,
12.6-7
Zie: God, terug naar; Zelfrealisatie; Bevrijde
ziel(en)
Beweging voor KŠa-bewustzijn, 9.25, 9.27
Zie: ISKCON
Bewustwording. Zie: Godsrealisatie; KŠabewustzijn; Zelfrealisatie
Bewustzijn
bedekking van, 3.38-40
beperkingen van, 2.17
definitie van, 12
van dier, 2.20, 3.38, 15.8
geboorte volgens, 15.8-10
gezuiverd, definitie van, 12
goddelijk, 15.8
van de Heer vergeleken met dat van levende
wezens, 10-11, 2.20, 13.34
hoedanigheid hartstocht, in, kennis van, 18.21-21
individuele, vergeleken met Allerhoogste
bewustzijn, 13.34
van kenner van Absolute Waarheid, 3.28-29
KŠa vertegenwoordigd door, 10.22
als levenskenmerk, 13.7
in lichaam van ziel, 2.17, 13.34-34
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Bewustzijn (vervolg)
materiële, twee onderverdelingen van, 12
nirmama, 3.30
onwankelbaar, 2.59
oorspronkelijke natuur van, 15.9
van overgegeven ziel, 3.30
van planten, 3.38
als spiritueel & eeuwig, 10.22
spirituele. Zie: KŠa-bewustzijn
stadia van onzuiverheid van, 2.62-63
tevreden, 2.65
vergeleken met licht, 11, 2.20
vermengd, 15.9
waarneming van, in niveaus, 3.38
van ziel, 2.20, 2.25, 13.34
lust bedekt, 3.39
als transcendentaal, 2.55-61, 2.64-65, 2.68-72,
3.17
zuivere Zie: KŠa-bewustzijn; Zuivere
toegewijden
Zie: KŠa-bewustzijn; Ziel
Bezit,
zonder aanspraak op, 3.30, 4.21-23
voor zelfrealisatie, 18.51-53
als illusie, 7.27
overgave belemmerd door, 15.5
Bezitsdrang, 2.71,
verheven boven, 6.10
Zie: Gehechtheid
Bezorgdheid. Zie: Lijden (leed)
Bhagavad-g…t
als de aanwijzingen van de Heer nu, 18.57
als Allerhoogste instructie over moraliteit, 18.78
als apaurueya, 4.1
Arjuna gekwalificeerd om te horen, 4-7
autoriteit van, 4.1-5
bedoeling van. Zie: Bhagavad-g…t, doel van
begrijpen van, 1.1, 2.7, 2.12, 3.2
bevrijding door te horen, 30
centraal, wat staat, in, 5.17
commentaar op, 3.14, 3.31, 4.2-3, 7.3, 8.16, 9.1, 10.8,
10.15, 11.51, 11.54, 12.1, 16.1-3, 18.67, 18.78
dwaas, 2.7
als compleet & perfect, 15
‘conclusie van,’ 9.3
demonische mensen kunnen niet begrijpen, 4.5
devotionele dienst, gaat uitsluitend over, 18.1
direct begrip &, 4.1-5, 4.42, 7.15, 10.13-14, 11.43, 13.4
doel van, 6, 11, 15, 16, 2.1, 3.30, 4.17, 4.35, 11.55, 13.812, 18.1, 18.67
als eindconclusie aangaande religie, 18.78
‘eindconclusie van,’ 4.38
essentie van, 3, 30, 10.13, 11.55, 18.1, 18.64-66, 18.66,
18.78
als essentie van alle heilige teksten, 31, 1.1
voor geconditioneerde zielen’ verlichting, 11.55
geheim van, 28
geloof door te volgen, 4.41
geloof in, 4.40, 8.28
geschiedenis van, 4-7, 33, 4.1-5
gesprek van, Sañjaya verheerlijkt, 18.74-76
gesproken op Kuruketra, 4
gesproken tot Arjuna, 4-7, 15

Bew – Bha
Bhagavad-g…t (vervolg)
G…t-mhtmya vat samen, 1.1
Heer te begrijpen door, 10.2
heilige tekst, als hoogste gezaghebbende, 4.40
hoofdstuk(ken) van
achttiende, 18.1, 18.78
achtste, 8.1
derde, 3.1, 3.43
dertiende, 13.19, 13.35-35
elfde, 11.55
negende, 9.2
onderwerpen van, 8.28, 9.1, 14.1, 18.1
organisatie van, 8.28, 9.1
tiende, 10.42
twaalfde, 12.20
tweede tot het vijfde, 5.1
tweede, 2.1, 2.72, 3.1-3
verdelingen van, 8.28
vierde, 4.42
vijfde, 5.29
vijftiende, 15.20
zevende & achtste, 9.34
zevende, 7.30
zevende, negende, & tiende, 10.1
zeventiende, 17.28
hoogste devotionele perfectie uitgelegd in, 10.42
horen
aanbevolen, 12.9
belang & voordelen van, 29-32, 4.42, 8.76
bevrijding door, 30
bonafide spiritueel leraar, van een,16.1-3
diskwalificaties voor, 18.67, 18.71-71
in het gezelschap van toegewijden,8.28
kwalificaties voor, 4-7, 14-15, 18.71-71
proces voor, 1.1
van toegewijden, 8.28
door verheven personen, 4.7
voorschrift voor, 3-7
zorgvuldig, 1.1
voor iedereen, 2.10
Ikvku hoort, van Manu, 4.1-1
impersonalistisch begrip van, 2.7
interpretatie van, 1.1, 2.7, 4.1-3, 7.15, 10.8
juist begrip van, 4.42
karma, bevrijding van, door 10
kennis van, 2.29, 3.2, 3.41, 4.42, 11.48, 13.2, 15.10
Zie: specifieke typen kennis
koningen, moeten horen, 4.2
korte samenvatting van, 13.2
KŠa
getoond als de Allerhoogste in, 15.19
spreker van, 3, 4, 11, 31, 1.1, 2.1, 2.20, 4.1, 4.42,
10.15
KŠa-bewustzijn door, 10.11
leidinggevende personen moeten begrijpen, 4.1
levende wezens begrepen in
overeenstemming met kenmerken in, 2.54
in Mahbhrata, 26, 2.45
Manu hoort, van Vivasvn, 4.1-1
materialisten kunnen niet begrijpen, 4.5
materiële, kans op, zeer gering, 6.10
meditatie op KŠa onderwezen door, 28
onderdelen van, onderwerpen van, 13.2, 18.1

Bha – Bha
Bhagavad-g…t (vervolg)
Zie: Bhagavad-g…t, hoofdstuk(ken) van
onderwerpen & onderdelen van, 7, 9, 2.72, 3.2,
18.78
onwetendheid weggenomen door, 2.50
oorspronkelijk gesproken door, 4.1-1, 4.5
als oplossing van de problemen van de mens, 7
ouderdom van, 4.1
overgave aan de Heer als les van, 4.7
prediken van, 18.68, 18.71
proces van perfectie uitgelegd in, 29
profijt van, 8.28, 11.55
religie begrijpen door, 4.7
samenvatting van, 18.78
in tweede hoofdstuk & achttiende
hoofdstuk, 18.1
®a‰karcrya’s commentaar op, 7.3
‘speciale positie’ van, 1.1
speculatie over. Zie: Bhagavad-g…t,
interpretatie van
spreker van, 3, 4, 11, 31, 1.1, 2.1, 2.20, 4.1, 4.42, 10.15
voor toegewijden, 4, 2.12, 8.28, 13.19, 18.68,
18.71-71
als transcendentaal, 2.12, 18.76
als universele tekst, 32, 1.1
als vedische literatuur, 2.45, 4.1
vergeleken
met gangeswater, 31
met honingpot, 2.12
met koe, 32
met medicijn, 3
met zon, 11.51
verlichting krijgen door, 2.20
verschillende edities van, 2-3
vertrouwelijke kennis van, 18.67
Vivasvn hoorde, van KŠa, 4.1-1, 4.4, 4.5
volgen van, 4.42
wetenschap van, 2.8, 4.1-1, 4.3, 6.8
‘verlies’ van, 4.2
yoga in, 2.72, 3.1
yoga van, 4
zuivering door het volgen van, 16
Zie: Bhagavad-g…t aangehaald;
Bhagavad-g…t geciteerd
Bhagavad-g…t aangehaald
m.b.t. activiteiten voor KŠa als ware
onthechting, 10.3
m.b.t. begrijpen van Bhagavad-g…t, 2.12
m.b.t. bevrijding & nirvŠa, 6.20-23
m.b.t. Brahman ondergeschikt aan Allerhoogste
Persoon, 13
m.b.t. buddhi-yoga, 2.39, 10.10
m.b.t. de Absolute Waarheid als het complete
geheel, 13
m.b.t. de gelijk blik van toegewijde, 7.15
m.b.t. doel van veda’s, 2.46
m.b.t. God, bereiken van, als eeuwig, 20
m.b.t. Heer & levende wezens, 2.46, 8.3
m.b.t. Heer als eeuwig, 16
m.b.t. hoedanigheden van de natuur, 16
m.b.t. hoogste besef als gehechtheid aan
persoonlijke gedaante van KŠa, 12.1
m.b.t. individualiteit, 5.16

Register
Bhagavad-g…t aangehaald (vervolg)
m.b.t. j…va vergeleken met …vara, 10
m.b.t. KŠa als Allerhoogste Persoonlijkheid
Gods, 13
m.b.t. KŠa als overgrootvader, 10.6
m.b.t. KŠa’s woning, 23
m.b.t. levend wezen als eeuwig, 17-18
m.b.t. overgave aan de Heer, 7.15
m.b.t. sdhu, 4.8
m.b.t. santana-dharma, 16
m.b.t. spirituele wereld, 20, 6.15
m.b.t. succes in het spirituele leven, 6.37
m.b.t. vijf fundamentele waarheden, 7-11
m.b.t. voedsel offerbaar aan KŠa, 6.17
m.b.t. vrijheid van hoedanigheden door overgave
aan de Heer, 3.33
m.b.t. yoga, 5.28
m.b.t. yoga & devotionele dienst, 3.3
m.b.t. zielsverhuizing, 2.22
Zie: Bhagavad-g…t geciteerd
Bhagavad-g…t geciteerd
m.b.t. activiteiten geofferd aan KŠa, 5.10
m.b.t. Arjuna & yoga, 28
m.b.t. bevrijding, 11.43
door devotionele dienst, 2.72
naar de woning van de Heer als permanent,
20
m.b.t. Bhagavad-g…t, 4.1-2
m.b.t. devotionele dienst, 6.27
bescherming door, 3.4
bevrijding door, 2.72, 4.29
Heer alleen te kennen door, 13.16
hogere smaak door, 6.14
na vele geboorten, 6.45
vergeleken met halfgodenverering, 7.24
m.b.t. doel van veda’s, 3.10, 3.26
m.b.t. doodsmoment, gedachten op, 24-25
m.b.t. halfgodenverering, 19, 21
vergeleken met devotionele dienst, 7.24
als onintelligent, 7.24
m.b.t. Heer in hart, 6.29
m.b.t. Heer te kennen door devotionele dienst,
8.14
m.b.t. herinneren van KŠa, 23
m.b.t. herinneren van KŠa tijdens het vervullen
van plicht, 26
m.b.t. instructie om toegewijde van Heer te
worden, 18.78
m.b.t. interplanetair reizen, 21
m.b.t. kennis, 5.16
m.b.t. KŠa
aanwezig door Zijn energieën, 9.4
als Allerhoogste Persoonlijkheid Gods,11.54
bereiken, proces om, 26, 29, 29-30
als bestuurder van materiële wereld, 16.8
als Brahman’s basis, 5.17
als doel van veda’s, 3.26
dwazen bespotten, 11.52
als hoogste waarheid, 5.17
in ieders hart, 18.62
instructie om zich Hem te herinneren, 18.64
als maan onder sterren, 15.12
& offer, 3.11
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Bhagavad-g…t geciteerd (vervolg)
als oorsprong, 17, 11.2, 11.54, 15.3-4
opvatting van dwazen over, 7.24, 11.52
uitwisselingen met toegewijden door, 9.29
als verlosser van Zijn toegewijde, 18.46
ViŠu-gedaante van, 9.11
zelden te kennen, 7.3
niet zichtbaar voor iedereen, 18.55
m.b.t. lichaam als tijdelijk, 9.2
m.b.t. lijden, verdragen van, 6.20-23
m.b.t. mahtm, 2.56
m.b.t. materiële wereld, 11.43
als boom met wortels omhooggaand, 21
m.b.t. muni, 2.56
m.b.t. offer, 3.11, 12.11
m.b.t. offerbaar voedsel aan de Heer, 17.10
m.b.t. offeringen aan de Heer, 9.2, 11.55
m.b.t. onthechting, 6.20-23
door hogere smaak, 6.14
vrede door, 18.51-53
m.b.t. overgave aan de Heer, 30, 5.16, 12.7, 18.78
m.b.t. persoon met innerlijke tevredenheid, 18.49
m.b.t. prakti, 9
m.b.t. s‰khya-yoga & devotionele dienst, 2.39
m.b.t. spiritueel leraar, overgave aan, 2.39
m.b.t. spirituele wereld, 11.43
verkrijgen van, kwalificaties voor, 22
m.b.t. Superziel in hart, 18.13
m.b.t. toegewijde
als dierbaar aan KŠa, 6.32
als hoogste yog…, 18.75
overgegeven, 9.29
als zeldzaam die KŠa kent als wortel
van alle gemanifesteerde oorzaken, 2.41
m.b.t. vedische kennis, 9.2
m.b.t. vrede door onthechting, 18.53
m.b.t. yog…, hoogste, 28
m.b.t. zeldzaamheid van transcendentalisten &
toegewijden, 10.3
m.b.t. ziel, 2.12, 15.7
vergeleken met lichaam, 2.28
Zie: Bhagavad-g…t aangehaald
Bhagavad-g…t zoals ze is, 3
Bhagavn, 8
definitie van, 3, 10.1
KŠa als, 2.2, 10.1
vergeleken
met Brahman & Paramtm, 2.2
met zonneplaneet, 2.2
Zie: KŠa; Allerhoogste Heer
Bhgavatam. Zie: ®r…mad-Bhgavatam
Bhgavata PurŠa, 3 Zie: ®r…mad-Bhgavatam
Bhajate, definitie van, 6.47
Bhakta(’s)
als transcendentalist, 4
Zie: Toegewijde(n)
Bhakti-rasmta-sindhu geciteerd
m.b.t. bevrijding door KŠa-bewustzijn, 6.31
m.b.t. devotionele dienst, 7.16
als bevrijding, 5.11
KŠa te kennen door, 7.3
ongeautoriseerd, 7.3
onthechting &, 11.55

Bha – Boe
Bhakti-rasmta-sindhu geciteerd (vervolg)
vrij van slecht gezelschap, 11.55
m.b.t. kennis over KŠa door devotionele dienst,
7.3, 9.4
m.b.t. KŠa alleen te kennen door gezuiverde
zielen, 6.8
m.b.t. KŠa-bewustzijn
als bevrijding, 6.31
onthechting door, 2.63
stadia van, 4.10
m.b.t. onthechting
& devotionele dienst, 11.55
hoogste, 6.10
in KŠa-bewustzijn, 9.28
door KŠa-bewustzijn, 2.63
onvolledig, 5.2
m.b.t. werken voor KŠa &, 11.55
m.b.t. toegewijde als bevrijd, 6.31
Bhaktisiddhnta Sarasvat… µhkura
familie van, 6.42
geciteerd m.b.t. KŠa’s lichaam, 9.34
in de opeenvolging van discipelen, 33
Bhaktivedanta Swami Prabhupda, ®r… ®r…mad
A.C. Zie: Prabhupda
Bhaktivinoda µhkura, 33
aangehaald m.b.t. Bhagavad-g…t, 2.72
Bhakti-yoga, 5.29, 6.20-23
Zie: Devotionele dienst
Bharata Mahrja, 1.24, 2.30, 6.43, 8.6
Bhrata-vara, 6.43
Zie: India
Bhva definitie van, 4.10
Bh…ma, 1.4, 1.10, 1.15
Bh…madeva, 1.8, 1.25-25, 2.4, 4.16, 18.78
Arjuna &, 2.26, 2.30, 16.5
bestemming van, 2.13, 2.30, 11.26-27, 11.34
Draupad… &, 11.49
Duryodhana &, 1.10-12, 1.10-12, 2.5
hoornschelp van, 1.12, 1.14
in kosmische gedaante, 11.26-27, 11.26-27
KŠa &, 7.25
Kuru’s &, 1.8, 1.10-12
vergeleken
met Bh…ma, 1.10
met leeuw, 1.12-12
Bhgu Muni
KŠa vertegenwoordigd door, 10.25
vader van, 10.25
Bh™rirav, 1.8, 1.26
vader van, 1.8
Bh™ta-bhvana, KŠa als, 10.15-15
Bh™tea, KŠa als, 10.15-15
Bhutesa, KŠa als,
Bijbel geciteerd m.b.t. materieel voordeel, 2.40
Bioscoop, 13.8-12
Bliksemschicht, KŠa vertegenwoordigd door,
10.28-28
Boeddha, Heer, missie van, 4.7
Boeddhisme, 2.26, 2.72
Boer(en), 18.44
Zie: Vaiya(’s)
Boetedoening,  1.43. Zie: Pryacitta (boetedoening);
Zuivering

Bom – Br
Bomen, KŠa vertegenwoordigd onder, 10.26
Bommen. Zie: Wapens
Brahma puccham, 13.5
Brahma definitie van, 4.24
Brahm, Heer, 2.2, 4.16, 8.2, 10.7, 10.42, 11.52, 14.4,
15.16, 17.4
als Allerhoogste onder levende wezens, 7.7
ascese door, 10.6
bevrijding niet gegeven door, 7.14
bevrijding voor, 8.17
dag & nacht van, 8.17-18, 9.7
dood van, 8.17, 8.19, 9.7
als eerste levend wezen, 10.6, 10.8
gebeden van, 4.1, 4.5
Zie: Brahma-saˆhit
geboorte van, 11.37
geciteerd. Zie: Brahma-saˆhit geciteerd
genealogie van, 10.6, 10.25
& HiraŠyakaipu, 17.19
impersonalistische verering van, 17.4
als integrerend deeltje van de Heer, 15.7
in kosmische gedaante, 11.1-5
KŠa
als, 11.39
groter dan, 10.42
als oorsprong van, 15, 7.15, 10.3, 10.8, 11.37
vereerd door, 4.12
vertegenwoordigd door, 10.33-33
leed treft ook, 8.17
levensduur van, 8.17, 9.7
lichaam van, 10.33
NryaŠa als oorsprong van, 10.8
& oˆ tat sat, 17.23
als oorsprong van Gyatr…-mantra’s, 10.35
in de opeenvolging van discipelen, 15, 33, 2.29,
11.43
overgave aan Allerhoogste Heer door, 7.15
als Pitmaha, 10.6
planeet van, 21, 8.16, 14.14, 15.1-2
schepping door, 10.6, 10.32, 10.33
tijdschaal voor, 8.17-17, 9.7
vader van, 7.15, 10.8, 11.39
vedische kennis &, 15
vergeleken met luchtbel in oceaan, 8.17
zonen van, 10.25
Brahma-bh™ta-niveau van bewustwording, 5.24, 6.27,
9.2, 18.51-55, 18.63
Brahmacr…(’s), 4.26-26, 6.13-14, 8.28, 16.1-3
Zie: Brahmacarya; Celibaat; VarŠramadharma, stelsel van
Brahmacarya, 6.13-14, 8.11, 8.28
Zie: Brahmacarya; Celibaat; VarŠramadharma, stelsel van
Brahma-jijñs, 2.45
Brahmajyoti, 9.14, 15.6
als bedekking van Heer’s gedaante, 7.25
bevrijding naar, 24, 4.9, 8.13, 8.24
Zie: Bevrijding; Brahman
bron van, 20
als bron van licht, 7.8
in materiële wereld, als bedekt, 13.18
schepping binnen, 4.24
spiritueel & ‘materieel,’ 4.24

Register
Brahmajyoti (vervolg)
als spirituele gloed van de Heer, 4.24, 6.47
spirituele planeten binnen, 20
val uit, 4.9, 9.25
Zie: Brahman
Brahmaloka, 21, 8.16, 14.14, 15.1-2
Brahman, 7.15, 11.38, 18.78
bereiken van, 24, 14.26-26, 18.50-50
bevruchting van, 14.3
bewustwording van. Zie: Godsrealisatie
als centrum van spirituele & materiële werelden,
15.1
als eeuwig & beginloos, 13.13
geluidsincarnatie van, 10.35
als de gloed van de Heer, 4.35
iedereen is, 5
impersonalisten &, 4.25-25, 10.2, 12.1, 17.4
individualiteit behouden op het niveau van, 14.26
als kennis, 13.18
KŠa
basis van, 7.10, 14.27-27
superieur aan, 13, 2.12, 7.10, 7.15, 13.13,
14.27-27
levende wezens als, 5, 8.1, 8.3, 13.13
levensopvatting, 7.29
mahad brahma (de grote), 14.3
meditatie op, 12.1
natuur gemanifesteerd uit, 5.10
als niveau van zuivere toegewijden, 7.29
offer aan, 4.25
oˆ identiek aan, 8.11, 8.13
als ondergeschikt aan de Heer, 13,
7.10, 7.15, 13.13, 14.27-27
‘tegenovergestelde van materie,’ 2.72
val uit, 14.27
vereren van, vergeleken met devotionele dienst,
12.1-7
vergeleken
met Allerhoogste Brahman, 5-6
met Parabrahman, 7.10, 8.3
met Paramtm & Bhagavn, 2.2
met wortel van banyan, 15.1
met zonnestralen, 13
verheffing tot, 14.27
als vijñna-brahma & nanda-brahma, 13.13
wezenlijke kenmerken van, 14.27-27
BrhmaŠa(’s)
belang van, 14.16
dierenoffer door, 2.31
DroŠcrya als, 1.3
eigenschappen & kwalificaties van, 2.7,
4.13, 9.20, 10.4-5, 18.42
Gyatr…-mantra &, 10.35
hemelse planeten verdiend door, 2.31
in de hoedanigheid goedheid, 4.13, 7.13, 9.32, 14.6,
18.47
KŠa als welgezinde van, 14.16
levensonderhoud van, geen tijd voor, 10.4-5
oˆ tat sat &, 17.23-23
onwaardig, 2.3
oorsprong van, 10.6
overtreding begaan tegenover. Zie:
Overtreding(en)
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BrhmaŠa(’s) (vervolg)
priesters, KŠa vertegenwoordigd onder, 10.24
als spiritueel leraar, 16.1-3
toegewijden ontstegen aan, 4.13
tri-ved…, 9.20
vedische geleerden onder, 9.20
voorgeschreven plichten voor, 3.35, 18.47, 18.48
vrijgevigheid &, 10.4-5, 17.20
werkend als katriya’s, 3.35
Zie: VarŠrama-dharma, stelsel van
Brahmanen. Zie: BrhmaŠa(’s)
Brahma-nirvŠa, 2.72, 5.26, 5.29
Brahman-realisatie. Zie: Godsrealisatie
BrahmaŠya T…rtha, 33
Brahma-saˆhit, 3, 4.5
Brahma-saˆhit aangehaald
m.b.t. KŠa
beschrijvingen van, 18.65
kennen, 7.24
onfeilbaarheid van, 4.5
woning van, 8.21-22
Zie: Brahma-saˆhit geciteerd
Brahma-saˆhit geciteerd
m.b.t. Goloka, 20
m.b.t. KraŠodaka-y… ViŠu, 10.20
m.b.t. KŠa, 7.7
activiteiten van, als transcendentaal, 9.9
als Allerhoogste Heer, 13, 2.2, 4.5, 7.3, 7.7, 9.11
als alomtegenwoordig hoewel gelokaliseerd,
13.14
gedaanten & incarnaties van, 4.9
gedaante van, van eeuwigheid,
kennis, & gelukzaligheid, 11.54
als gekend door devotionele liefde, 9.4
in Goloka, 6.15
Govinda gezien als ®ymasundara door
toegewijde, 6.30
als Heer, 9.11
incarnaties van, 4.5
liefde van toegewijden voor, 3.13
& Mah-ViŠu, 11.54
als oorspronkelijke gedaante van de Heer, 4.5
als oorzaak van alle oorzaken, 7.3
schoonheid van, te zien door liefde, 11.50
suprematie van, 7.3
in talloze gedaanten, 11.46
woning van, 8.22
& zon, 4.1
Zie: Brahma-saˆhit aangehaald
Brahma-saˆspara, 6.28
Brahma-s™tra, 13.5
aangehaald
m.b.t. Brahman, 13
m.b.t. onderzoek naar Absolute, 7
geciteerd m.b.t. Heer, levend wezen, & veld
van activiteiten, 13.5
Brandstichting, straf voor, 1.36
Bhad-raŠyaka Upaniad geciteerd
m.b.t. Heer
als bestuurder, 9.6
als verteringsvuur, 15.14
m.b.t. karmische reacties overwinnen, 4.37
m.b.t. oorsprong van de veda’s, 3.15

Br – Cai
Bhad-raŠyaka Upaniad geciteerd (vervolg)
m.b.t. vrekkig persoon tegenover brhmaŠa, 2.7
m.b.t. werkelijk ego, 13.8-12
Bhad-viŠu-smti geciteerd m.b.t. degenen die
overtredingen begaan tegenover de Heer, 9.12
Bhan-nrad…ya PurŠa geciteerd m.b.t. chanten,
6.12
Bhaspati, 10.24
KŠa vertegenwoordigd door, 10.24
Bhat-sma, KŠa vertegenwoordigd door, 10.35-35
Buddhi definitie van, 10.10
Buddhi-yoga. Zie: Yoga, buddhi-

C

Caitanya aangehaald
m.b.t. bonafide spiritueel leraar, 2.8
m.b.t. chanten, 27
m.b.t. commentaren van impersonalisten, 2.12
m.b.t. constitutionele positie van levend wezen,
18
m.b.t. Godsrealisatie in dit tijdperk, 13.26
m.b.t. roem, 10.4-5
m.b.t. toegewijde, 10.4-5
Zie: Caitanya geciteerd
Caitanya geciteerd
m.b.t. bonafide spiritueel leraar, 2.8
m.b.t. onthechting & verlangen naar devotionele
dienst, 6.1
m.b.t. verdraagzaamheid, 8.5
m.b.t. zuiveren van het hart, 6.20-23
Zie: Caitanya aangehaald
Caitanya, Heer
aangehaald. Zie: Caitanya aangehaald
als crya, 3
als bevrijder van kwaadaardige personen, 4.8
chanten door, 2.46
chanten van Hare KŠa verspreid door, 2.46, 8.11,
10.11, 16.24
Cho˜a Haridsa &, 16.1-3
devotionele dienst aangeraden door, 16.24, 18.54
extase van, 2.46
familie van, 2.15
filosofie van, 7.8, 18.78
gebed door, voor devotionele dienst, 6.1
geciteerd. Zie: Caitanya geciteerd
genade van, 11.54, 18.54
Haridsa µhkura &, 6.44
horen aangeraden door, 13.26
als incarnatie voor Kali-yuga, 4.8
onthechting van, 2.15
in de opeenvolging van discipelen, 33
Praknanda Sarasvat… &, 10.11
prediken van, 7.15
in Pur…, 16.1-3
sa‰k…rtana-yajña &, 3.10, 3.12, 4.8
sannysa van, 2.15, 16.1-3
spiritueel leraar van, 2.46
verblijf van ‘— daar is Vndvana.’, 8.14
voorspeld in geschriften, 4.8
voorbeeld van overgave, 7.15
als vrijgevigste en liefdadigste persoon, 11.54
vrouwen &, 16.1-3

Cai – Dem
Caitanya-caritmta
aangehaald
m.b.t. bonafide spiritueel leraar, 2.8
m.b.t. devotionele dienst, 7.22, 10.9
m.b.t. geloof, 9.3
commentaar op, 9.34
geciteerd
m.b.t. Allerhoogste Heer, incarnaties van, 4.8
m.b.t. devotionele dienst, geloof in, 2.41
m.b.t. het geven van veda’s aan
vergeetachtige levende wezens, 26
m.b.t. KŠa als Allerhoogste, 7.20, 11.43
m.b.t. zuivere toegewijde, 9.28
CŠakya PŠita aangehaald m.b.t. vrouwen, 1.40
CaŠla’s, 9.32
Candra, Heer, 3.14, 17.4
candryaŠa-yajña, 4.28
planeet van, 8.16, 9.18
Cturmsya, 2.42-43, 4.28
Cekitna, 1.5
Celibaat, 8.11, 17.14-14
als ascese van lichaam, 17.14-14
voor brahmacr…, 6.13-14
moeilijkheid van, 8.11
regels van, 6.13-14
voor volmaaktheid, 8.11
Zie: Brahmacarya; Onthechting; Sannysa
Chndogya Upaniad aangehaald
Zie: Chndogya Upaniad geciteerd
m.b.t. dood, twee manieren van, 8.26
m.b.t. offer, 8.3, 8.16
Chndogya Upaniad geciteerd
Zie: Chndogya Upaniad aangehaald
m.b.t. Allerhoogste Heer
in drie aspecten, 15.18
schepping door, 9.7
m.b.t. levenskracht als centrum van vermogens &
activiteiten, 7.19
m.b.t. sat, 17.23
m.b.t. tat, 17.23
Chanten in KŠa-bewustzijn, 4.26, 4.39, 6.34,6.44,
7.24, 8.5-8, 8.11-14, 9.20, 9.30, 13.8-12, 14.27
activiteiten vergezeld van, 12.6-7
op een afgezonderde plaats, 3.1
door Ambar…a Mahrja, 2.61
door brahmacr…, 4.26
Caitanya onderwees, 2.46, 3.10, 3.12, 4.8, 10.11, 16.24
als doel van veda’s, 2.46
als eenvoudig proces, 12.7
Gyatr…-mantra &, 10.35
geest beheerst door, 6.34
geloof door, 4.39
grootheid van, 2.46, 9.27
‘grote zegen van,’ 8.14
door Haridsa µhkura, 6.17
& horen, 8.8, 9.2, 9.14, 10.9-9, 10.19, 12.20,
13.8-12, 14.27
voor huidige tijdperk, 4.8, 6.12, 8.13, 9.27
KŠa-bewustzijn door, 27, 8.5, 8.11, 8.13-14, 12.8
KŠa vertegenwoordigd door, 10.25
mah-mantra &, 4.39, 6.34, 7.24, 8.5-8, 8.11, 8.13-14
door mahtm’s, 9.14
op meditatiekralen (japa), 9.27

Register
Chanten in KŠa-bewustzijn (vervolg)
op moment van de dood, 8.2, 8.13
als offer, beste, 10.25
overstijgt lage geboorte, 2.46, 6.44
in sa‰k…rtana, 3.10, 4.8
spirituele status duidelijk door, 2.46, 6.44
terugkeer naar God door, 8.8
volbracht hebben van vedische praktijken
duidelijk door, 2.46, 6.44
voordelen van, 6.34, 7.24, 8.8, 8.11, 8.14, 8.19, 9.2,
9.31, 10.11, 13.8-12, 16.7
voorspelling over, door Caitanya, 4.8
als water geven aan zaad van devotionele dienst,
10.9
zuivering door, 9.31, 10.11, 13.8-12
zuivering gaat vooraf, 6.44
Cho˜a Haridsa, 16.1-3
Citraratha, KŠa vertegenwoordigd door, 10.26
Citi-akti definitie van, 6.20-23
Crematie voor tijgers, 2.31
Criminele activiteit, 1.36
Cupido, 8.21. Zie: Kandarpa (Cupido), KŠa
vertegenwoordigd door
Cyclus van geboorte en dood,
geweld, onrechtvaardig, niet ondersteund door,
2.27
individualiteit niet verloren door, 2.39
& offer, 8.3
resultaatgerichte activiteiten gaat door, 2.49
wet van, 2.27-27
Zie: Geboorte; Reïncarnatie

D

Daitya’s. Zie: Demon(en)
Dama. Zie: Zelfbeheersing
Dmodara, 8.22
Dara-paurŠams…, 9.25
Daynidhi, 33
Debat, termen met betrekking tot , 10.32
Demon(en), 4.3, 16.4-22, 16.24, 17.5-6
activiteiten van, 16.7-12, 16.16, 16.17-18, 16.24,
17.5-6, 17.5-6
bestemming van, 16.10, 16.13-15, 16.13-15, 16.19-20
Daitya, KŠa vertegenwoordigd onder, 10.30
Daitya’s als, 10.30
eigenschappen van, 16.4-18, 16.19, 16.21-21, 16.23,
16.24
geboorte in familie van, 16.19, 17.6
genade van de Heer voor, 16.20-21
Heer niet te bereiken door, 16.20
kenmerken van, 17.5-6, 17.5-6
KŠa &, 4.4, 4.8-8, 10.14, 10.15, 11.36-36
als onbegrip, 2.1
Prahlda van familie van, 10.30
RvaŠa als, 16.16
spiritueel leraar van, 10.37
tegenover
goddelijke personen, 16.5-6
halfgoden, 17.1
toegewijden, 4.8
val naar soorten van, 16.19-20
valse eer voor, 16.10
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Demon(en) (vervolg)
verering van, 17.4-4
in de hoedanigheid hartstocht, 17.4
vergeleken
met šditya’s, 10.30
met vissen in net, 16.16
vijanden van, 16.13-15, 16.16
wereld in gevaar gebracht door, 16.9-9
Zie: Materialist(en); specifieke demonen
Denken, aan KŠa in KŠa-bewustzijn. Zie:
Herinneren, zich KŠa.
Denkers, grote
KŠa vertegenwoordigd onder, 10.37-37
Zie: Wijze(n)
Deugd(en)
van aardigheid. Zie: Vriendelijkheid
afkeer van onnodig kritiseren als, 16.1-3, 16.1-3
van Arjuna, 2.6
ascese as. Zie: Ascese
van bescheidenheid, 13.8-12, 16.1-3, 16.1-3
van betrouwbaarheid, 1.40
van brhmaŠa’s, 18.42
van eenvoud. Zie: Eenvoud
van eerlijkheid als brahmaanse eigenschap, 18.42
van eerlijkheid, eenvoudigheid en openheid,
13.8-12, 16.1-3
evenwichtigheid van geest als, 13.8-12
van geduld. Zie: Geduld
van geheugen. Zie: Geheugen
van gelijkmoedigheid. Zie: Gelijkmoedigheid
van geloof. Zie: Geloof
van geweldloosheid. Zie: Geweldloosheid
van goddelijke mensen begiftigd met
goddelijke natuur, 16.1-3, 16.1-3
van intelligentie. Zie: Intelligentie
van kalmte, 16.1-3
KŠa-bewustzijn omvat alle, 2.55
KŠa’s vertegenwoordigingen onder, 10.34-34
van kuisheid, 1.40-41
van medelijden, 16.1-3
van mentale discipline. Zie: Geest, beheersen van
van nederigheid. Zie: Nederigheid
nodig voor elk onderdeel van varŠrama, 16.1-3
van offer. Zie: Offer(s)
van onbevreesdheid. Zie: Onbevreesdheid
van onthechting. Zie: Onthechting
van onthechting. Zie: Onthechting
oorsprong van, KŠa als, 10.4-5
in proces van kennis verklaart door de Heer,
13.8-12, 13.8-12
reinheid als, 2.14, 13.8-12, 16.1-3
Zie: Reinheid
van religiositeit. Zie: Religie
van respect, 9.11
van spirituele kennis, cultivering van, 16.1-3, 16.1-3
van standvastigheid, 16.1-3
van standvastigheid, KŠa vertegenwoordigd
door, 2.15, 10.34-34, 13.8-12
tijdperken, prominent in , 8.17
toegewijde krijgt, vanzelf, 12.18-19
van tolerantie. Zie: Tolerantie
van vals ego, 13.8-12
van vastberadenheid, 2.41

Dem – Dev
Deugd(en) (vervolg)
vastberadenheid als, 16.1-3, 16.1-3
in devotionele dienst als, 12.13-14, 12.13-14
van vedische studie. Zie: Veda’s
van vergeving, 10.4-5, 16.1-3, 16.1-3
van vitaliteit, 16.1-3, 16.1-3
van vreedzaamheid. Zie: Vreedzaamheid
van vriendelijkheid, 16.1-3 Zie: Vriendelijkheid
van vrijgevigheid. Zie: Vrijgevigheid
van vrijheid
van hebzucht, 16.1-3
van vals ego 13.8-12
van vijandigheid, 16.1-3
van woede, 16.1-3
vrouwelijke, 10.34-34
van waarheidlievendheid. Zie: Waarheid
van welsprekendheid, KŠa vertegenwoordigd
door, 10.34-34
van wijsheid. Zie: Wijsheid
yuga’s verschillen in, 8.17
van zachtmoedigheid, 1.45, 1.46
van zelfbeheersing. Zie: Zelfbeheersing
van zuiverheid. Zie: Zuiverheid
van zwijgzaamheid. Zie: Stilte
Devadatta hoornschelp, 1.14-15
Devadeva, KŠa als, 10.15-15
Devah™ti, Heer Kapila &, 2.39, 10.26
Devak…, 4.8, 7.24, 10.8
broer van, 4.8
echtgenoot van, 4.8
KŠa &, 1.15, 4.4, 4.8, 9.11, 10.3, 11.52, 11.53
vervolgd door Kaˆsa, 4.8
Devak…-nandana, KŠa als, 1.15
Devala, 5, 7.15, 10.13, 18.62
Devea, KŠa als, 11.37
Devotionele dienst aan de Allerhoogste Heer
aanwijzingen voor, bronnen van, 10.3
Zie: Toegewijde(n); Heilige tekst(en);
Spiritueel leraar (leraren); Veda’s;
Vedische literatuur
absolute natuur van, 2.72, 4.24-24
Absolute Waarheid alleen gekend door, 11.52
activiteiten gezuiverd door, 5.11
activiteiten van
genoemd, 4.24-28, 9.1
Zie: Devotionele dienst, processen van
van activiteit in onthechting, 18.7-11
activiteiten verbinden in, 3.28, 4.21, 5.11, 8.27
activiteit in, 5.1, 12.6-7
allerhoogste bestemming voor iedereen in,
9.32-32
alles gebruiken in, 2.63
door Ambar…a Mahrja, 2.61, 6.18
van arcanam, 6.18, 9.27
Zie: Beeldgedaanteverering
door Arjuna, 27
ascese in, voorbeelden van, 12.16
Zie: Ascese
van tma-nivedanam. Zie: Overgave aan
Allerhoogste Heer
Beeldgedaante aanvaardt, 12.5
in Beeldgedaante-verering. Zie: Beeldgedaanteverering

Dev – Dev
Devotionele dienst aan de Allerhoogste Heer (vervolg)
Beeldgedaante voor. Zie: Beeldgedaante(n) van
Allerhoogste Heer
begin van, 9.20, 9.34, 18.55
vanaf begin van het leven, 6.42
als belangrijk, 7.1
voor belichaamde zielen, 5.29
betekenis van, 14.26
betekent Heer, toegewijde, & uitwisseling van
liefde, 14.26
als bevrijde activiteit, 2.72, 3.9, 5.11-12
na bevrijding, 9.2, 18.55
bevrijding via. Zie: Bevrijding
bijstaan in, 12.10, 12.11
bouwen van tempels, in de vorm van, 12.16
buddhi-yoga als, 2.39, 2.49, 2.51, 10.10
van chanten. Zie: Chanten in KŠa-bewustzijn
als conclusie van de veda’s, 16.24
als constant, 8.14-14, 9.22, 10.9-9, 12.2, 13.8-12
dienaar & gediende nodig voor, 14.26
directe, vergeleken met indirecte, 12.20
discipline in, 3.30
als doel van activiteit, 11.55
als doel van religie, 9.2
eenheid in, 5.11, 15.20
eenvoudige beoefening van, 12.5-7, 14.27
als eeuwig, 9.2, 13.8-12
als eeuwige relatie van dienstbaarheid, 13.8-12
eigenzinnig, 18.57
aan het eind van het leven, 29
als enige weg naar KŠa, 9.26
ernst in, 15.6
van eten prasdam. Zie: Prasdam
fouten bij, 9.30, 9.31-31
gebed voor, door Caitanya, 6.1
gebruik van rijkdom in, 11.55, 12.10
gedeeltelijk compleet, 2.40-40
met geest, 28, 3.42, 6.18, 6.34, 6.36
gehechtheid aan, noodzaak van, 22
geleidelijke proces van, 4.10, 4.15, 4.24, 5.29, 10.10
geleidelijke verheffing door, door hogere
planeten, 8.16
geloof door, 4.39, 7.30, 8.28
geloof in, 9.3-3, 3.31
als gemakkelijk, 9.2, 9.14, 9.26, 12.5, 12.7
gereguleerd, 12.9-9, 12.12
gevorderde stadia van, 8.28
Zie: Zuivere devotionele dienst
geweld in, 2.21
in gezelschap van toegewijden, 14.27
Zie: Toegewijden, omgang met
in gezinsleven, 13.8-12
als gezuiverde activiteiten, 11
‘grondbeginsel van,’ 15.1
als gunstige activiteiten, 10.3
Heer helpt in, 6.24
heilige teksten als richtlijn voor, 10.3
van zich herinneren. Zie: Herinneren in KŠabewustzijn
op hogere planeten, 8.16
als hogere smaak, 3.42, 6.4, 6.14
als hoogste
activiteit, 6.47-47, 8.16

Register
Devotionele dienst aan de Allerhoogste Heer (vervolg)
besef, 12.1, 14.27
spiritueel proces, 7.30, 15.19, 18.78
yoga, 6.46, 9.2, 10.10, 12.5
van horen. Zie: Horen in KŠa-bewustzijn
voor iedereen, 9.14, 11.55
individualiteit &, 14.26
intelligentie in, 28, 8.7
jñna-yoga tegenover, 12.5
in Kali-yuga, 9.27
karma-yoga als, 2.51
in kennis, 7.17-19
kennis door, 15.11
kennis over KŠa heeft als resultaat, 10.7-8, 10.42,
15.19-19
kennis in verband met. Zie: Kennis
van k…rtana. Zie: Chanten in KŠa-bewustzijn
als koninkrijk van God, 2.72
kracht van, 3.41
KŠa
alleen gekend door, 7.3, 7.24-25, 9.2, 10.2-3,
11.52-53, 11.54-54, 13.16, 18.55-55, 18.67
object van, 9.34-34
vraagt van ons, 9.33-34
als KŠa-bewuste activiteit, 28
in KŠa-bewustzijn, 18.57-58
met KŠa’s gedaante, 12.1, 12.2
als KŠa’s gezelschap, 12.8-8
voor KŠa’s plezier, 2.64
kwalificaties onnodig voor, 9.2
als kwalificatie voor toegewijde, 10.10-10
als kwalificatie voor vertrouwelijke kennis, 18.67
voor het leven, 8.10
als leven in KŠa, 12.8-8
in leven van getrouwd persoon, 6.14
Zie: Gezinsleven
levenstoestand, in iedere, 9.2, 9.14, 9.26, 9.32-33,
11.55
met lichaam & zintuigen, in geconditioneerde
toestand, 12.9
met lichaam, geest, & intelligentie in de eerste
plaats, 28
met liefde, 9.2, 9.26-26, 10.10-10, 11.49
materialisten aangemoedigd in, 3.29
niet materieel, 9.2
materie gespiritualiseerd door, 4.24-24
met materieel verlangen, 7.16-16, 7.20-20, 7.22,
7.29, 9.2-3
materiële schijn kan verhullen, 11
in materiële wereld, 9.30-30
meditatie in, 7.28
van meditatie. Zie: Meditatie; Herinneren in
KŠa-bewustzijn
mentaliteit van overgave van, 5.10-10, 9.28
met militaire discipline, 3.30
als moedig, 2.56
moeilijkheden in, 7.3, 9.3
motivaties voor, hoogste, 7.17-18
door Nrada Muni, 9.2
als natuurlijk proces, 19, 5.8-9, 12.5
van nemen van prasdam, 9.2
noodzaak van, 3.29, 3.41, 5.2, 15.20-20
Zie: Devotionele dienst, voordelen van
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Devotionele dienst aan de Allerhoogste Heer (vervolg)
als object van Bhagavad-g…t, 13.8-12
obstakels in, 8.5, 8.14
als offer, 4.23
offer in, 3.10, 3.13-14, 9.26-27, 12.6-7
van offeren
eerbetuigingen aan de Heer, 9.34-34
voedsel aan de Heer, 9.2, 9.26-27, 12.9, 17.10,
18.7
als onafhankelijk van levensomstandigheden, 9.2
als onderwerp van Bhagavad-g…t, 13.8-12, 18.1
onderwijs &, 9.2
ongeautoriseerd, 7.3
onthechting &, 2.47-51, 3.28, 4.10, 5.1-13, 6.14, 6.47,
10.3, 13.8-12, 14.27, 18.7-11
onthechting door, 7.1
onvermengd. Zie: Zuivere devotionele dienst
onvolledig, 2.40-41, 3.4
als oorlogsverklaring aan illusionerende energie,
9.30
opeenvolging van discipelen &, 4.16
oprechte, 3.31
overgave in. Zie: Overgave
van pda-sevanam. Zie: Allerhoogste Heer,
lotusvoeten van; Devotionele dienst, van
verering
in persoon, 4.11
plezier door, 19, 7.30
plicht &, 1.41, 6.20-23, 6.47, 8.28-28, 10.3, 18.46, 18.57
van prediken. Zie: Prediken van KŠabewustzijn
principes van, in levensorden, 8.28
processen van, 7.1, 11.55, 12.5, 12.8, 12.12, 12.20, 18.55
Ambar…a Mahrja &, 2.61, 6.18
KŠa geeft uitleg, 12.2-19
negen genoemd, 2.61, 9.1, 9.22, 11.55
twee, overeenkomstig de gehechtheid aan
KŠa, 12.9
Zie: specifieke processen
als proces vol geluk, 9.14, 12.7
profijt van. Zie: Devotionele dienst aan
Allerhoogste Heer, voordelen van
rasa’s in, 8.14
regels van, 9.14, 12.9-9, 13.8-12
onvermogen tot volgen, 12.10
relaties met de Heer in. Zie: KŠa, relatie(s) met
resultaten van
kunnen ervaren worden, 9.2
nooit verloren, 2.40-40, 9.30
risico’s in, 13.8-12
niet een riskant proces, 12.5
van sakhyam. Zie: KŠa, relatie(s) met
S‰khya &, 2.39, 5.5
s‰khya-yoga als, 2.39
seksueel genot belemmert, 5.21
van smaraŠam. Zie: Herinneren; in KŠabewustzijn; Meditatie
sociale klasse niet in aanmerking genomen in,
9.32-33
soorten van, 3.13, 8.14, 12.2
vijf, 8.14
spiritueel leraar &. Zie: Spiritueel leraar (leraren)
als spirituele activiteit, 9.29

Dev – Dev
Devotionele dienst aan de Allerhoogste Heer (vervolg)
in spirituele wereld, 2.72, 14.2
spontane, 8.28
van ravaŠam. Zie: Horen in KŠa-bewustzijn
stadia van, 4.10, 10.9, 18.55
stelt iedereen tevreden, 2.41, 9.3
stimulansen voor, 7.16-18
succes in, 6.24
summum van, 6.47, 8.16
als summum van yoga, 8.16
als superieur aan onthechting, 5.2-2
met Superziel, 6.31
in de tempel, 11.55, 17.26-27
toegewijden, dienst aan, als, 7.28, 9.2
als transcendentaal
aan afkomst, 9.32-32
aan gunstige & ongunstige activiteiten, 10.3
aan offer, 9.16
aan reacties voor zonden, 2.38
aan resultaatgerichte activiteiten, 2.52-53
aan vedische kennis, 9.2
aan vedische rituelen, 2.52
aan voorgeschreven plichten, 3.4
als universele activiteit, 32
val in of van, 9.3-3, 9.22, 9.30-30, 15.20
van vandanam. Zie: Gebeden
vanuit huidige positie, 3.33
variëteit binnen, 12.2
varŠrama’s rituelen ontstegen door, 8.28-28
vastberadenheid in, 2.41-41, 2.44, 6.20-23, 6.24-25,
6.45-45, 7.1, 7.30, 9.14, 9.30-30, 18.33
verantwoordelijkheid voor karmische reacties,
van de Heer, 18.14, 18.17
van het vereren van de Heer. Zie: Devotionele
dienst, van chanten
van verering. Zie: Verering
vergeleken
met commerciële inspanningen, 12.10
met de wortel water geven, 2.41, 5.4, 5.7,
9.23
met eten, 2.60, 6.35
met impersonalisme, 12.1-7, 12.20
met jñna-yoga, 12.5
met machineonderhoud, 4.21
met plant, 10.9
met resultaatgerichte activiteiten, 2.38-40,
3.28-28
met sterkere kracht, 2.68
met voeden van maag, 5.7, 9.3, 9.23
met yoga’s, andere, 6.47-47, 8.16,
9.2,10.10, 12.5-5
met yoghurt, 4.24
met zaad, 10.9
met zon, 15.20
verheffing door, 9.1
met verlangen naar bevrijding, 7.29-29
Zie: Onthechting
verlangen naar, oorzaken van, 7.16-16
vertrouwen op KŠa in, 18.57
volledige, 9.13-13, 14.26-26, 18.58
Zie: Zuivere devotionele dienst
voorbeelden van, 12.9, 14.27
voordeel/voordelen van

Dev – Die
Devotionele dienst aan de Allerhoogste Heer (vervolg)
angstloosheid als, 6.13-14, 6.13-14
beheersen van de zintuigen, bereiken van,
als, 2.68, 5.26, 8.8
alles, bereiken van, als, 8.28-28
bescherming als, 2.40-27, 3.4, 7.17
bevrijding als, 23, 24, 30, 2.51-51, 2.72, 4.35, 5.2,
5.26, 7.14, 7.29-29, 8.6, 8.8, 8.10, 8.13, 8.27,
10.13, 14.26-26, 15.1
bevrijding naar woning van de Heer als, 22,
24, 29, 30, 2.39, 2.51-51, 7.23-23, 7.24, 7.29,
8.8, 8.10, 8.13, 8.22-22, 8.28-28, 9.32-32,
10.9, 11.55-55, 18.55-55
Brahman, bereiken van, als, 14.26-26
alle doelen & alle goeds, bereiken van, als,
2.41, 8.28-28, 9.3
doen herleven van oorspronkelijke relatie
met de Heer als, 5
gelijkheid (kwalitatief) met de Heer, bereiken
van, als, 14.26
geloof als, 4.39, 8.28
geluk als, 19, 2.39, 2.70, 4.18, 6.26, 6.35, 8.28,
9.2, 9.14, 12.7, 18.54-54
genezing van materiële ziekte, als, 4.24, 6.35
goede eigenschappen, bereiken van, als,
10.4-5, 13.8-12
halfgoden, tevredenheid van, als, 9.23
hoedanigheden, overstijgen van, als, 14.26-26
hogere smaak, bereiken van, als, 6.14
innig-zijn met de Heer als, 1.22
kennis over KŠa als, 7.3, 7.24-25, 9.2, 9.4,
10.2-3, 11.52-53, 11.54-54, 13.16, 15.19-19,
18.55-55, 18.67
kennis, spirituele, als, 2.39, 4.38, 6.8-8, 7.1, 7.3,
9.2, 10.10-11, 15.11, 15.20
KŠa, begrijpen van, als, 9.2, 10.2, 11.52
KŠa, bereiken van, als, 23, 24, 26, 30, 31,
8.5-8, 8.14-15, 8.22-22, 9.26, 9.34-34, 12.8-8,
18.65-65
altijd KŠa herinneren als, 1.24
KŠa, plezierig voor, als, 7.17-18, 11.55
KŠa-bewustzijn als, 27, 29, 8.5-8, 8.11-13, 8.14,
8.27, 8.28, 9.1, 12.8
liefde voor God als, 4.10, 10.9, 12.9
ondanks gebreken, 7.20, 9.30, 9.31-31
onthechting als, 2.70-70, 3.28, 4.10,6.14, 6.3536, 14.27, 18.55
permanent, 2.40, 3.4-5
plezier als, 19, 7.30
spirituele lichaam, bereiken van, als, 29
standvastigheid, bereiken van, als, 2.70-70
teruggaan naar God als, 22, 24, 29, 30, 2.39,
2.51-51, 8.8, 8.28-28, 10.9, 11.55-55
tevredenheid van iedereen, als, 2.41,9.3
verlichting als, 9.1-2
versus voordelen van alle andere processen,
12.7
voor voorouders, 1.41
vrede als, 2.71, 9.31
vrijheid van gebondenheid als, 2.49
vrijheid van karmische reacties als, 2.21, 2.38,
2.50, 4.14, 4.18, 4.19-22, 4.24, 5.7-14, 9.2
vrijheid van leed als, 5.26, 9.33

Register
Devotionele dienst aan de Allerhoogste Heer (vervolg)
vrijheid van lichamelijke
levensopvatting als, 14.22-25
vrijheid van schulden &
verplichtingen als, 1.41, 2.38, 9.28
vrijheid van storende verlangens als, 2.70-70
vrijheid van zielsverhuizing als, 5.2
zelfrealisatie, bereiken van, als, 3.3-3,9.1-2,
13.8-12, 16.22
zondeloosheid, bereiken van, als, 15.20
zuivering als, 2.50, 3.9, 3.41, 4.24-24,5.11, 7.1,
7.16, 7.20, 9.2, 9.28-28, 9.30, 9.31, 10.11,
12.9, 13.8-12, 13.22, 14.27, 15.20, 18.55, 18.66,
18.71-71
door voorgeschreven activiteiten, 18.46-49
vrome activiteiten gaan vooraf aan, 6.45, 7.28
van vrome & heilige personen, 7.28
door vrome mensen, vier soorten van, 7.16-16
als yoga, hoogste, 28
zaken &, 11.55
Zie: KŠa-bewustzijn; Liefde voor God
zelfrealisatie door, 13.8-12
ziel bezig met, gebruikt lichaam, 3.42
van ziel naar zintuigen, 3.42
zintuigen gebruikt in, 28, 2.58, 2.64, 5.8-11, 6.18,
6.26, 8.8, 12.9, 13.8-12
zintuigen gezuiverd door, 12.9
zondeloosheid door, 15.20
zuivere. Zie: Zuivere devotionele dienst
in zuivere liefde, 10.9, 11.8
als zuiver & transcendentaal, 15.20
Dhanañjaya, Arjuna als, 1.15, 2.49, 7.7, 10.37
Dharma, 16-19
definitie van, 17
Zie: Plicht; Santana-dharma;
Varnrama-dharma; Voorgeschreven
plicht(en)
Dharma-ketra definitie van, 1.1
Dharma-l, 4.28
Dh…ra, kennis van de, 2.13
Dh˜adyumna, 1.3-3, 1.16-18
leraar van, 1.3
Dh˜aketu, 1.5
Dhtar˜ra, 1.1-2, 1.16-18, 1.23, 1.36, 2.9, 11.12
Sañjaya
ondervraagd door, 1.1-1, 18.74
ontmoedigt, 18.78-78
verheerlijkt KŠa & Arjuna voor, 18.74-78
waarschuwt, 1.16-18, 18.78-78
zonen van, 1.1-1, 1.16-20, 2.39, 11.26-26
Zie: Duryodhana; Kuru’s; specifieke zonen
Dhruvaloka, 18.71
Dhruva Mahrja, 18.71
Dhyna-yoga, 6.14, 6.20-23, 6.47, 7.3
Diefstal, 1.36
Dienst aan anderen als de activiteit voor ™dra’s,
18.44
Dienst aan de Heer. Zie: Devotionele dienst
Diepe meditatie. Zie: Samdhi
Dier(en)
in analogie van banyanboom, 15.2
beheerst door lichaam, 13.21
bewustzijn van, 2.20, 3.38, 18.22
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Dier(en) (vervolg)
doden van, 4.21
Zie: Slachten van dieren; Vleeseten
geboorte als, 3.14, 8.3, 8.6, 13.21, 13.22, 14.15, 14.16,
15.8, 15.9, 16.1-3, 16.19-20
Heer in het hart van, 5.18, 6.29
koeien. Zie: Koeien
KŠa’s vertegenwoordigingen onder, 10.30,
10.27-31
leven als, val naar. Zie: Dier(en), geboorte als
lijden (ellende) van, 14.16
mensen &, 16, 14.17
neigingen van, 6.40, 7.3, 18.22
offeren van. Zie: Offer(s), van dieren
oogpunt, vanuit, van toegewijde, 5.18-18
schepping van, 9.8
soorten van, aantal, 14.18
vergeleken met spiegel bedekt met stof, 3.38
voedsel voor, 3.14
Dieren slachten. Zie: Slachten van dieren
Diplomatie, 18.47
Zie: Politiek
Discipel(en), 2.41, 4.34-34, 18.75
Zie: Opeenvolging(en) van discipelen; Spiritueel
leraar (leraren); specifieke discipelen
Diti
Prahlda Mahrja &, 10.30
zonen van, 10.30
Divyam, definitie van, 6
Doden
door Arjuna, 2.19, 2.21
van demonen door de Heer, 16.20
van dieren. Zie: Slachten van dieren
eeuwigheid van ziel geen excuus voor, 16.1-3
geautoriseerd, 18.17
karmische reactie voor, 14.16
door katriya, 2.31, 18.47
van mensen. Zie: Moord; Oorlog
moord als. Zie: Moord
noodzakelijk, soms, 2.21
oorlog, tijdens, 1.45
van ouderen verboden, 1.39
straf voor. Zie: Straf; Reacties voor zonden
van ziel onmogelijk, 2.17-21, 2.23-24
Doders, KŠa vertegenwoordigd onder, 10.33
Doel van het leven, 3.7, 3.12, 3.26
Dokter, KŠa vergeleken met een, 3
Dood
bestemming op moment van, 25, 26
bevrijding van. Zie: Bevrijding
van Bharata Mahrja, 8.6
van Bh…madeva, 2.26, 2.30
boetedoening gaat vooraf aan, 1.43
van Brahm, 9.7
cyclus van. Zie: Cyclus van geboorte en
dood; Reïncarnatie
van DroŠcrya, 2.26, 2.30
voor Duryodhana, 1.10
in de familie, 6.20-23
van familieleden, onthechting van, 6.20-23
familieleden, van oudere, 1.39
gebed voor, 8.2
vanaf geboorte, 10.34

Die – Dro
Dood (vervolg)
geboorte volgt op, 2.20, 2.27-27
gedachten van transcendentalisten op het
moment van, 24
gehechtheden op moment van. Zie: Gehechtheid
herinneren, de Heer, op moment van, 29, 7.30,
8.2, 8.5-7, 8.10
de hoedanigheid van de natuur prominent op
moment van, 14.14-15
hogere planeten, ook op, 8.16, 8.17
KŠa als, 10.34
KŠa kennen op het moment van, 7.30
voor katriya, 2.22
als katriya’s lot op Kuruketra, 1.16-18
op Kuruketra voorbeschikt, 1.9, 1.16-18, 1.32-35
leed op het moment van, 8.2, 13.8-12
beheersing van, 8.23-24
onthechting van, 8.27
alleen lichaam getroffen door, 2.18-21
manieren van, twee, 8.26
oorsprong van, KŠa als, 10.4-5
persoon, in, KŠa als, 9.19
reacties, wachten op na, 18.12
straf door, 1.36, 2.21, 14.16
in strijd, 2.22
terug naar God na. Zie: God, terug naar
voor toegewijden, 8.23-24, 8.27, 12.6-7
toekomst bepaald door gedachten op het
moment van, 25, 8.6-7
tijd van
astrologische overwegingen voor, 8.24-26
belang van, 8.23-26, 8.27
bewustzijn op het moment van, geboorte
volgens, 2.72, 15.8-8 van, 8.6
chanten van Hare KŠa op het moment van,
8.2, 8.13
uitstel van, 16.11-12
verstoringen op het moment van, 8.2
ziel op het moment van, 2.17, 2.20, 2.39, 13.31
te transcenderen door devotionele dienst,
8.27
als transformatie van het lichaam, 2.20
treuren onnodig op het moment van, 2.25-30
vergeetachtigheid van de zekerheid van, 14.8
vergeleken met verlies van chemicaliën, 2.26
verheffing op moment van, 1.31, 2.8, 2.22, 2.31,
2.40, 6.41, 6.42-43, 14.14
voortijdig, resultaat van, 16.1-3
yogabeoefening op het moment van, 8.10
voor yog…’s, 8.23-25
zielsverhuizing op het moment van. Zie:
Reïncarnatie
zuivering door, 2.22
Zie: Slachten van dieren; Doden; Reïncarnatie
Doodstraf, 14.16
Draupad…, 1.11, 11.49
zonen van, 1.6, 1.16-18, 1.16-18
Dha-vrata, 7.30
Drie soorten leed. Zie: Lijden (leed)
Dromen, 6.16, 18.35-35
DroŠcrya, 1.3, 1.8, 1.11, 1.25, 1.26, 2.4, 2.5, 2.13, 18.78
Arjuna &, 2.26, 2.30, 16.5
Draupad… &, 11.49

Dro – Ene
DroŠcrya (vervolg)
Duryodhana spreekt toe, 1.2-10
familieleden van, 1.8
in kosmische gedaante, 11.26-28
leerlingen van, 1.3
lot van, tijdens Slag op Kuruketra, 2.30, 11.26-28,
11.34
Drupada, 1.4, 1.16-18, 1.6-18
Dualiteiten, 7.27
Arjuna aangespoord te ontstijgen, 2.45
KŠa-bewustzijn ontstegen aan, 2.41
onthechting van, 12.17-19
toegewijde ontstegen aan, 12.18-19, 12.18-19
vrijheid van, 2.57, 15.5-5
Duisternis, hoedanigheid. Zie: Onwetendheid,
hoedanigheid
Durvs Muni, 2.60-61
Duryodhana, 1.2-3, 1.12, 1.26, 2.35
Bh…ma tegenover, 1.10
Bh…ma &, 1.10, 1.12, 2.5
Dhtar˜ra &, 1.23
DroŠcrya geïnformeerd door, 1.2-11
geciteerd m.b.t. zijn leger van Kuru’s, 1.3-11
gevechtskracht legers vergeleken door, 1.10
kosmische gedaante &, 11.47
KŠa &, 11.47
‘kwaadaardig,’ 1.23
leger geïnstrueerd door, 1.11-11
strijders aan de kant van, 1.8-10
uitdaging van, 1.37-38
vredesvoorstel verworpen door, 1.22, 11.47
Yudhi˜hira versus, 18.78
Duktinaƒ
categorieën van, 7.15-15
definitie van, 4.8, 7.15
eigenschappen van, 4.8
Dvpara-yuga, 4.1, 4.7, 8.17
Dwaasheid, 14.16, 14.17

E

Echtgenote. Zie: Vrouw (echtgenote)
Economische ontwikkeling.
Zie: Voorgeschreven plicht(en); Rijkdom
Edelsteen, vaidurya, 4.5
Educatie. Zie: Onderwijs
Eenheid, Caitanya’s filosofie van, 18.78
Eenvoud, 13.8-12, 16.1-3, 16.1-3
als ascese van geest, 17.16-16
als ascese van lichaam, 17.14-14
definitie van, 13.8-12
Eer, 14.22-25, 14.22-25, 16.1-3, 16.1-3, 17.18-18
Eerbetuigingen
door auteur, 1-2
aan kosmische gedaante door Arjuna, 11.31, 11.3537, 11.39-40, 11.44
aan KŠa
door Arjuna, 11.39-40, 11.44
in Gopla-tpan… Upaniad, 11.54
Zie: Gebed(en)
Eerlijkheid, 4.22, 13.8-12, 16.1-3, 17.16, 18.42, 18.78
Zie: Waarheid
Ego, 13.8-12

Register
Ego (vervolg)
vals. Zie: Vals ego
Ekda…, 9.14, 11.54
Elektriciteit, van KŠa, 15.12
Element(en), materiële
fijnstoffelijk, 7.4, 13.7
gemanifesteerd & ongemanifesteerd, 2.28
grofstoffelijke, 7.4
als KŠa’s materiële energieën, 7.4-4
als lagere energie, 7.5
leven van. Zie: Leven, oorsprong van,
materiële theorie van
levende wezens aanwezig in alle, 2.24
materiële natuur bestaat uit, 2.28, 13.7
oorsprong van, 2.28, 7.4, 10.32
opgesomd, 7.4-5
s‰khya-filosofie &, 13.25, 15.1
als scheppingen, 7.4
vals ego &, 13.7
vuur als, 2.24, 9.16
wapen van ieder, 2.23
Zie: Materiële natuur; specifieke elementen
Ellenden van het leven
vier genoemd, 20-21
vrijheid van, 2.56-56, 2.65
Zie: Lijden (leed)
Energie(ën)
afgescheiden, materiële natuur als, 9
behoud van, 2.28
daiv… prakti, 9.13
externe. Zie: Energie, materiële
goddelijk, natuur als, ook al inferieur, 7.14
van de Heer, 10.39
voor bestuur van materiële wereld, 9.9
categorieën van, drie, 25, 4.13, 7.4
als eeuwig, 7.14
Heer zal uitleggen, 10.19-19
hoedanigheden als, 7.14
houden alles in stand, 8.22, 9.4-10, 15.13
als indirect de Heer, 9.4-10, 9.18
interne, 7.25-25, 15.20, 18.46
levende wezens als, 5.14, 9.17, 18.78
materiële natuur als, 25, 9.10
voor schepping, 9.4-10, 13.20
spirituele wereld als, 8.22-22
verering met de Heer, 18.46
vuur als, 9.16
het weer veroorzaakt door, 9.19
yoga-my, 10.17
zonneschijn, vergeleken met, 9.4
in de hoedanigheid onwetendheid, 25
illusionerende, 7.14
Zie: Illusie; My
lagere, 6.29, 9.4, 15.1, 18.46
vergeleken met hogere energie, 10, 7.5-6, 8.20
materiële natuur als, 7.14, 9.8, 14.27
Zie: Energie, materiële
van lichaam, 2.22
mahat-tattva, 10.20
marginale, levende wezens als, 6.2, 6.29, 8.3, 9.13,
9.17, 13.23, 18.78
materiële, 9.4, 18.78
bestuurd door KŠa, 9.5-10, 9.11
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Energie(ën) (vervolg)
gespiritualiseerd door KŠa-bewustzijn, 4.24
opgesomd, 7.4-4
als S‰khya’s enige onderwerp van
belangstelling, 7.4
spirituele energie vergeleken met, 25, 7.4,
7.5-6, 8.20, 10.22
ziel als oorzaak van, 7.4, 7.6
zintuigen superieur aan, 3.42-42
Zie: Materiële natuur
van planeten, Heer als, 15.13
voor de schepping, 9.10-10, 9.11
spirituele, 9.4
bedekt, 4.24
levende wezens als, 25, 6.29, 7.5-6, 7.14, 14.27,
18.78
meditatie op, 25
als oorzaak van materiële manifestatie, 7.6
als superieur, 9.4
toegewijden beschermd door, 9.13-13
vergeleken met materiële energie, 10, 25, 7.4,
7.5-5, 8.20, 10.22
van ziel, 2.17-17, 2.22
vergeleken met zonlicht, 2.18
Zie: My; Materiële natuur
Ernst als ascese van de geest, 17.16-16
Eten
ascese in, 4.28
door Bh…ma, 1.15
in brahmacr…-leven, 8.28
in Cturmsya, 4.28
van dieren. Zie: Slachten van dieren; Vleeseten
doden voor, 14.16
dromen &, 6.16
Heer, afhankelijk van, 15.14-14
in de hoedanigheden goedheid, hartstocht, &
onwetendheid, 6.16, 17.8-10
honden, 9.32
voor impersonalist, 2.63
door KŠa, 2.63, 9.26-26
in KŠa-bewustzijn, 2.63, 6.16
door Nrada Muni, 9.2
offer van, 4.29-29
offer van voedingsmiddelen voor, 3.11, 3.13, 3.14
van ongeofferd voedsel, 3.13-14
onthechting van, 2.63, 4.29-29, 6.16-16, 18.51-53
overmatig, 6.16-16
prasdam. Zie: Prasdam
regulering van, 6.16-17
door resultaatgerichte personen, 7.15
in het spirituele leven, 6.16-16
spirituele, versus materiële, 2.63
toegestaan & verboden voedsel, 9.26
voor toegewijde, 2.63, 6.17
vasten, 6.16, 8.28, 9.14, 10.4-5, 11.54, 14.27, 17.5-6
vegetarisch dieet &, 6.16
vlees. Zie: Vleeseten
voedsel geofferd aan de Heer, 9.26
yoga &, 6.16-16
zonde in, 3.13-13, 6.16, 9.26
zuivering van, 3.11
Zie: Voedsel; Prasdam
Everest, Mount, 6.47

Ene – Gan
Evolutie
door levenssoorten, 14.15, 16.1-3
theorie van, 9.8
van ziel. Zie: Reïncarnatie Zie: Reïncarnatie
Expansies van de Heer. Zie: Allerhoogste Heer,
expansies van de; Allerhoogste Heer, incarnaties
van de; KŠa, expansies van;
Extase, kenmerken van, 1.29

F

Fijnstoffelijk lichaam. Zie: Lichaam, materieel,
fijnstoffelijk
Filosofie
acintya-bhedbheda-tattva, 7.8
atheïst Kapila’s, 2.39
atheïstische, 2.28, 7.4
geen voordeel van, 9.12
van boeddhisten, 2.26
van Caitanya, 7.8, 18.78
van devotie. Zie: Devotionele dienst; KŠabewustzijn
doel van, 5.4-5
van eenheid, 18.78. Zie: Impersonalisme
empirische, 3.4, 4.9
huidige, 2.26
van Kapila (Heer), 2.39
KŠa-bewustzijn &, 10.11
leegte, van, 4.10. Zie: Impersonalisme
Lokyatika, 2.26
materiële, 2.26-26
Myvd…. Zie: Impersonalisme
van monisme, 13.23
van nihilisme, 2.26
onpersoonlijke. Zie: Impersonalisme
persoonlijke
vergeleken met onpersoonlijke, 9.29
Zie: Devotionele dienst; KŠa-bewustzijn
& religie, noodzaak van beide, 3.3
van valse religies, 2.26
S‰khya. Zie: S‰hkya-filosofie
in twee soorten, 2.28
transcendentaal, aangeraden, 2.45
Vaibhika, 2.26
Vednta, 2.45, 2.46
moeilijk te begrijpen, in huidige tijdperk, 2.46
van wetenschappers. Zie: Wetenschap;
Wetenschapper(s)
vedische, 2.25
Zie: specifieke filosofieën
Filosoof (filosofen)
devotionele. Zie: Toegewijde(n)
onpersoonlijke. Zie: Impersonalist(en)
trots & gehechtheid als gevaarlijk voor, 14.6
Zie: specifieke filosofen

G

Gandharva(’s)
in kosmische gedaante, 11.22
KŠa vertegenwoordigd onder, 10.26
GŠ…va, de boog, 1.29
Ganges, de, 31, 6.11-12

Gan – Gec
Ganges (vervolg)
KŠa vertegenwoordigd door, 10.31
vergeleken met Bhagavad-g…t, 31
Garbhdhna-saˆskra, 16.1-3
Garbhodaka-y… ViŠu, 7.4, 9.8, 11.15, 11.37, 15.3-4
Garua, 6.24, 10.30, 12.7
Gaurakiora dsa Bbj…, 33
Gyatr…, KŠa vertegenwoordigd door de, 10.35-35
Gebed(en)
door Arjuna aan KŠa, 11.14-31, 11.35-46
om Zijn gedaante als NryaŠa te tonen,
11.45-46
voor genade & vergeving, 11.41-42,11.44
in kosmische gedaante, 11.15-31, 11.36-46
voor bescherming van koeien & brhmaŠa’s, 14.16
door Brahm aan Govinda, 4.5
van eerbetuigingen aan KŠa, 9.11
eerbetuigingen aan, door Mdhavendra Pur…, 2.52
voor genade van de Heer, uit Bhgavatam, 3.10
van Gopla-tpan… Upaniad, 9.11
Gurv-a˜aka, 2.41
voor devotionele dienst door Caitanya, 6.1
door halfgoden voor bescherming van kosmische
gedaante, 11.21
aan Heer voor het vervullen van materiële
verlangens, 9.24
voor het zich herinneren van KŠa op moment
van de dood, 8.2
door kind in baarmoeder, 7.15
met kosmische gedaante
door Arjuna, 11.36-46
door halfgoden, 11.21
door Kulaekhara Mahrja, 8.2
met spiritueel leraar, 2.41
stimulans voor, 7.15
door toegewijden voor materieel voordeel, 7.18,
7.22
universeel, Hare KŠa-mantra als, 32
door Vivantha Cakravart… µhkura, 2.41
over Vivasvn, 4.1
Gebod(en). Zie: Heilige tekst(en), voorschriften van;
Vedische voorschriften in de heilige teksten. Zie:
Heilige tekst(en), voorschriften van; Vedische
voorschriften
Geboorte
bepalende factor(en) van
gedachten op het moment van de dood als,
23-25, 8.6-6
halfgodenverering als, 21
hoedanigheden van de natuur als, 14.14-15,
14.18-18
hogere autoriteiten als, 23-24
karma van vorige levens als, 2.27
KŠa als, 10.4-5, 10.34, 14.3-4
verlangen als, 9.10, 13.22
besluit voor, 24
betekenis van, 10.4-5
van goede bevolking, 1.40
bevrijding van. Zie: Bevrijding
cyclus van. Zie: Cyclus van geboorte en
dood; Reïncarnatie
als dier, 3.14, 8.3, 8.6, 13.21, 13.22, 14.15, 14.16,
15.8, 15.9, 16.1-3, 16.19-20

Register
Geboorte (vervolg)
in goede familie, 6.41-43, 6.45
dood gevolgd door, 2.20, 2.27-27
door Garbhdhna-saˆskra, 16.1-3
hogere, 1.31, 2.8, 2.22, 2.31, 2.40, 6.41, 6.42-43, 14.14
als Jaa Bharata, 6.43
lagere, 1.43, 9.12, 9.32-32, 14.15, 16.4, 16.19-20
leed tijdens, 13.8-12
alleen voor lichaam, 2.20, 13.32
als menselijk wezen, 2.40, 14.15
in natuur, Heer oorzaak van, 14.3-4
natuur niet oorzaak van, 14.3
ontstijgen, 2.46, 4.28-29, 9.32-32
oorsprong van, KŠa als, 10.4-5, 10.34, 14.3-4
planeet van, keuze van, 12.6-7
als resultaatgericht werker, 14.15
sterven begint vanaf, 10.34
terugvallen gaat vooraf aan, 8.3
voor transcendentalist, zonder succes, 6.41-43
op de zon, 1.31
Zie: Reïncarnatie
Geconditioneerde ziel(en), 18.78
Zie: Levend wezen (levende wezens)
als altijd actief, 3.5-5
angst en somberheid, in beslag genomen door, 2.22
als angstig, 6.14
Beeldgedaanteverering bedoeld als hulp, 12.5
behandeling & dieet voor, 6.35
beheerst, 7
door illusionerende energie, 3.5
bevrijding voor. Zie: Bevrijding
bewustzijn beperkt voor, 2.17
Bhagavad-g…t bedoeld voor, 11.55
bron van geluk onbekend aan, 1.31
devotionele dienst voor, 12.9-9
dienst met zintuigen aanbevolen voor, 6.18
eigenbelang vergeten door, 1.30
filosofie van, waarde van, 2.12
gebreken van
als diskwalificatie, 2.12
vier, 15, 16.24
gedaante van de Heer vergezeld. Zie: Superziel
gedwongen actief te zijn, 3.5-5
hoedanigheden van de natuur, gebonden door,
3.33
illusies van. Zie: Illusie
individu, als altijd een, 2.12-12
kauwen wat al uitgekauwd is, 18.36
kenmerken van, 12
als ‘kenner van het veld,’ 13.1-3, 13.5
KŠa-bewustzijn goed voor, 4.15, 4.24
als het leven in een lichaam, 7.6
materieel lichaam &, 7.6
materiële verlangens van. Zie: Verlangens,
materiële
natuur vol van, 2.39
als nitya-baddha, 7.14
onafhankelijkheid van, misbruikt, 15.7
als ontstegen aan lichaam, 13.32-33
als onwetend
aangaande verleden, heden, & toekomst, 7.26
aangaande juist handelen, 18.58
onzuiver door levensadems, 2.17

/ 953

954 / Bhagavad-gŸTĀ zoals ze is
Geconditioneerde ziel(en) (vervolg)
opstandig tegen de Heer, 13.20
overgave van. Zie: Overgave aan de Heer
plichten te vervullen door, 3.35-35
schepping goed voor, 3.10-10
seksueel genot nodig voor, 3.34
soorten, goddelijke & demonische, 16.6
als superieur aan intelligentie, 3.42-42
Superziel vergezeld, 13.23-23
als getuige van activiteiten van, 8.4
val van
naar materiële wereld, 13.20
stadia van, 2.62-63
vals ego van, 3.40
vergeet de Heer, 5, 18.59
vergeetachtigheid van, 5
vergeleken
met bevrijde ziel, 5.13-14, 5.13-14, 5.19
met gebonden man, 7.14
met passagier, 6.34
met Superziel, 5.18, 6.29
met verdrinkende man, 2.1
met vogel in boom, 2.22
met vonk, uitgedoofde, 2.23
verheffing van
door KŠa-bewustzijn, 4.24
veda’s gegeven aan, 3.15
verlangens van, Superziel vervuld, 2.22
verleid tot val, 6.37
verspreidt bewustzijn over het hele lichaam, 2.17
vooruitgang van, programma voor, 3.10
zielsverhuizing van. Zie: Reïncarnatie
zielsverhuizing, lijdt door, 15.10
Zie: Lijden (leed)
zinsbevrediging, verslaafd aan, 3.40
zuivering voor. Zie: Zuivering
Geduld, 12.18-19
definitie van, 10.34
KŠa vertegenwoordigd door, 10.34-34
Geest
Zie: Lichaam, fijnstoffelijk; Meditatie
als altijd actief, 3.42
ascese van, 17.16-16
bezig met KŠa, 6.34
als centrum van alle activiteiten van zintuigen, 3.40
in devotionele dienst, 3.42, 6.36
discipline van, 2.60-60, 6.25-26
betekenis van, 10.4-5, 17.16
bevrijding door, 5.27-28, 5.27-28, 6.5-5
voor brahmacr…, 4.26
door chanten van Hare KŠa, 6.34
definitie van, 10.4-5
door devotionele dienst, 2.67, 6.36
door horen van vedische literatuur, 17.16
huwelijk bedoeld om te helpen, 18.5
is iedereen dierbaar, 5.7
intelligentie voor, 6.34
kenmerken van, 6.7-8
KŠa oorsprong van, 10.4-5
methoden voor, 6.35-36, 17.16
moeilijkheid van, 6.33-35
mogelijkheid van, 6.35-36
neutraal door, 6.7-9

Gec – Geh
Geest (vervolg)
noodzaak van, 6.5-6, 6.26, 6.34, 6.36
door onthechting, 6.35-35
door toegewijde, 5.7
vastberadenheid voor, 6.35-36
voordelen van, 6.6-7
in yoga, 6.18-27
yoga bedoeld voor, 6.5, 6.6
voor zelfrealisatie, 18.51-53
Zie: Onthechting
ernst van, 17.16
gedachten van, op moment van de dood, 8.5-6
geluidsvibratie van KŠa, vindt rust in de, 29
gesterkt door overgave, 3.42
in de hoedanigheden goedheid, hartstocht, &
onwetendheid, 15.7
hogere bezigheid voor, 2.59-59, 3.42
hypocrisie van, 17.16
intelligentie ter sterking, 3.42
intelligentie superieur aan, 3.42-42
kenmerken van, 6.34-34
KŠa
bestuurt, 1.24
vertegenwoordigd door, 10.22
KŠa’s, 9.34
in KŠa’s dienst, 2.60, 6.18, 6.27
lust &, 3.40
natuur van, 6.26
onbeweeglijk in zelfrealisatie, 2.53-53
onrustige, val door, 3.42
onverstoorbaarheid van, 5.19, 5.20, 6.25-26
door KŠa-bewustzijn, 3.43-43
onzuiver, 3.6
processen van, als stimulans voor activiteit,
18.18
als rusteloos, 29
in samdhi, 2.44
spirituele bezigheid nodig voor, 2.60
als superieur aan zintuigen, 3.42-42
tevredenheid van
alleen door KŠa-bewustzijn, 2.66-66
manier om te zorgen voor, 17.16
training voor, beste, 17.16
uitsluitend gericht op KŠa, 8.5-10
KŠa raadt aan, 12.8
vergeleken
met infectie, 6.34
met spiegel, 3.38
met voertuig, 6.34
met wind, 6.34-34
met zwaan, 8.2
verheffing door, 13.29
verlangens verzonnen door, 2.55-55
verstoring van, door materiële gehechtheid,
1.28-45
voldoening in het zelf, 2.55
als vriend of vijand, 6.5-6
worsteling met, 15.7-7
zinsbevrediging &, 3.40
zintuigen &, 2.67
zuivering van, 6.20-23
Geesten, aanbidden van, 9.25, 17.4-4
Geesten. Zie: Lichaam (het materiële), fijnstoffelijk

Geh – Gel
Gehechtheid
activiteiten in, 18.27
aan activiteiten & hun vruchten, 18.27
afkeer &, 2.47-47, 2.64, 3.34-34, 10.4-5
ascese en verstervingen &, 17.5-6, 17.5-6
aan baas spelen over, 3.8, 13.21-22, 15.5, 16.13-15,
18.35
aan bedwelmende middelen, 3.24, 4.10, 14.8, 16.10
bevrijding van. Zie: Bevrijding; Onthechting
definitie van, 2.56
van demonen, 16.11-16
devotionele dienst gehinderd door, 2.44
aan dierlijke neigingen, 6.40
dwaasheid van, 4.12, 7.15
aan eer, 13.8-12, 15.5
aan eigendom, 2.47-48, 2.71, 5.29, 15.5
erger worden van, 15.20
geest verstoord door, 1.30
aan gereguleerde zinsbevrediging, 3.34
met gezinsleven. Zie: Gezinsleven, gehechtheid aan
aan goedheid, 3.19, 14.6-6
aan gokken, 16.10
Haridsa µhkura, getest op, 2.62
hartstocht, de hoedanigheid, door, 14.12-12
aan de hoedanigheid goedheid, 14.6-6
iedereen verricht activiteiten met, 6.1
illusie van. Zie: Illusie
aan impersonalisme, 9.14, 12.1
aan kennis, materiële, 6.8
KŠa-bewustzijn &, 2.56
aan KŠa vergeleken met materiële, 5.12, 6.35
lust &, 19, 22
aan macht, 16.13-15
aan materiële
activiteiten, 3.29-29, 16.11-12
benamingen, 22, 3.29, 7.13
lichaam, 22, 2.25-30, 3.29
onderwerpen, 2.29
van m™ha, 7.15
niet-toegewijden beïnvloed door, 1.28
aan niet vervullen van plicht, 2.47-47
onthechting vergeleken met, 2.56
ontstegen in KŠa-bewustzijn, 2.64
aan opgeven van activiteiten, 3.4-9
overgave belemmerd door, 15.5-5
aan persoonlijke verheffing, 6.32
om plicht te vermijden, 2.47-47
aan resultaatgerichte activiteit, 3.25-26, 5.12, 7.15,
14.7, 18.27
aan rijkdom, 1.32-35, 14.8, 16.10, 16.13-15, 16.13-15,
18.34
door sannys…’s, 6.1
aan seks, 2.60, 3.34, 7.15, 10.28, 16.10
aan slaap, 1.24, 6.16, 14.8, 18.35
in het spirituele leven, 6.40
stadia van, 2.62-63, 4.10
aan het tijdelijke, 4.12, 7.13
als val, 15.20
vals ego &, 3.40
met verering van halfgoden, 9.20
aan verering van zichzelf, 17.18-18
verwarring door, 1.30
Zie: Lichamelijke opvatting van het leven

Register
Gehechtheid (vervolg)
aan vleeseten, 16, 3.12, 16.1-3, 16.10
aan vrije seks, 3.34
vrijgevigheid met, 17.21
aan vrouwen, 2.60, 3.34, 14.7, 16.10
Zie: Gehechtheid, aan seks
vrouw & man, tussen, 14.7.
Zie: Gehechtheid, aan seks
aan de vruchten (resultaten) van activiteiten, 3.99, 5.12, 6.40, 7.15, 18.34
aan woning, 14.12
van yog…’s, 8.14
aan zinsbevrediging, 2.29, 3.8, 3.12, 3.34, 14.7,
14.12-12, 16.16-16, 18.32
Zie: Onthechting; Verlangen(s), materiële
zinsbevrediging
Geheime dingen, KŠa vertegenwoordigd
onder, 10.38
Geheugen
definitie van, 10.34
gezuiverde, 3.11
KŠa vertegenwoordigd door, 10.34-34
Gehuwde personen, leven van. Zie: Gezinsleven
Geld. Zie: Rijkdom
Gelijkmoedigheid, 10.4-5, 10.4-5, 12.18-19, 12.18-19
betekenis van, 10.4-5
van impersonalisten, 12.3-4
als deugd, 12.18-19, 12.18-19
door hoedanigheden van de natuur te ontstijgen,
14.22-25, 14.22-25
Geloof
door Bhagavad-g…t, 4.41
in Bhagavad-g…t, 4.40
blind, 17.2
definitie van, 2.41, 4.39
in devotionele dienst, belang van, 9.3-3
in eeuwige voorschriften van de Heer, 3.31
in de hoedanigheden goedheid, hartstocht, &
onwetendheid, in detail, 17.1-4
in de hoedanigheid onwetendheid, geen enkel
geloof, 17.13
in horen van spirituele autoriteiten, 13.26
kennis door, 4.40
in KŠa als Allerhoogste Heer, 18.68
in KŠa’s belofte, 24
materiële, 17.3
misplaatste, 17.1
offer volgens, 4.33
religie. Zie: Religie
in spiritueel leraar, 6.47, 11.54
transcendentaal, 17.17
vergeleken met santana-dharma, 17
verheffing van, 17.3
in yogabeoefening, 6.24
Zie: Geloof in Heer; Religie
Geloof in de Heer, 6, 24, 8.23, 17.17
van Arjuna, 24, 28, 2.6, 4.4
betekenis van, 9.3
bevrijding door, 3.31
door chanten van Hare KŠa, 4.39
door devotionele dienst, 7.30, 8.28
devotionele dienst met, 12.2
door gezelschap van toegewijden, 9.3
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956 / Bhagavad-gŸTĀ zoals ze is
Geloof in de Heer (vervolg)
dha-vrata, 7.30
gebrek aan, 9.3-3
in Bhagavad-g…t commentatoren, 3.31, 18.67
in demonen, 4.3, 4.4, 16.11-12, 16.18
geloof in de hoedanigheid
onwetendheid als, 17.13
resultaten van, 4.40, 17.28-28
in toegewijden, 9.12
geleidelijk bereikt, 7.30
horen van Bhagavad-g…t met, 18.68, 18.71-71
& Zijn incarnaties, 4.9
liefde voor God, rijpt tot, 17.28
onderverdelingen van, drie, 9.3
ontwikkeling van, proces van, 9.3
door KŠa-bewustzijn, 4.41, 7.30
van PŠava’s, 1.19
van sannys…, 16.1-3
spirituele kennis door, 6.47
spiritueel leraar &, 11.54, 17.28
van toegewijden, 4.4, 9.3, 9.12, 18.66
toegewijden ingedeeld naar, 9.3
vastberaden, 7.30
verheffing door, 13.23
noodzaak van, 4.39-40, 10.14-14, 17.28-28
volmaaktheid door, 4.9
voorwaarden voor, 2.29
zuivere devotionele dienst resultaat van, 10.7-7
van zuivere toegewijden, 9.11
Geluidsvibraties, KŠa vertegenwoordigd onder,
10.25
Geluk
door de allerhoogste genieter te dienen, 12-13
Arjuna’s bezorgdheid om, 15, 2.39
door Arjuna’s voetspoor te volgen, 18.74
door ascese, 5.22
voor bevrijde ziel, 5.24
van binnenin, 5.21, 5.24
in brahma-bh™ta stadium, 18.63
van Brahman niveau, 14.27-27
degenen zonder geloof hebben niet, 4.40
door devotionele dienst, 7.30, 9.2
vergeleken met tevredenheid van eten, 6.35
Zie: Geluk, spiritueel
gebrek aan. Zie: Lijden (leed)
als genade van KŠa, 2.56
door gezuiverde activiteiten, 11
in gezinsleven, activiteiten voor, 13.8-12
door Godsrealisatie, 18.54-54
goedheid, door hoedanigheid, 14.6-6
goedheid, in de hoedanigheid, 14.17, 18.37
als vergif in het begin, daarna nectar, 18.37
hartstocht, in de hoedanigheid, 18.38
los van Heer niet mogelijk, 19
op hemelse planeten, 9.20
in de hoedanigheden goedheid, hartstocht, &
onwetendheid, 18.36-39
door de hoedanigheden van de natuur te
ontstijgen, 14.20
hoogste, 4.31
van illusie, 18.39-39
impersonalisme &, 5.6, 6.20-23
als karmisch resultaat, 9

Gel – Gel
Geluk (vervolg)
door kennis over KŠa, 6.32
KŠa
nodig voor, 3.30
oorsprong van, 10.4-5
KŠa’s, 1.22
door KŠa-bewustzijn, 5.21, 6.20-23, 6.27, 6.32,
8.28, 9.33, 18.76
voor katriya, 2.32-32
op de maan, 8.25
materieel, 3.40
Arjuna’s bezorgdheid om, 1.31-36, 1.36
op hemelse planeten, 2.42-43, 2.42-43
als kauwen wat al gekauwd is, 18.36
leed vergezelt, 14.16
mislukt altijd, 14.15
onthechting van, 5.20, 12.13-19, 13.8-12
oorzaak van, 1.30, 1.32-35, 10.4-5, 13.21-22
als tijdelijk, 1.36, 2.69, 5.22
vergeleken met spiritueel geluk, 5.22, 5.24,
6.38
als vijand, 3.39
zielsverhuizing, bevorderd, 2.13
als zinsbevrediging, 2.39
materiële verlangens stoppen, 2.70
materiële wereld mist, 22, 2.51
door offer, 3.10-12, 4.31-31
onbeperkt, in zelfrealisatie, 6.20-23
door onthechting, 5.13, 6.7
onthechting alleen verschaft geen, 5.6-6
onthechting van, 2.15, 2.38
onwetendheid, in de hoedanigheid, 18.39-39
oorzaak van, 6.32
parenubhava, 6.35
poorten van lichaam &, 14.11
reguleringen nodig voor, 6.20-23
resultaatgerichte activiteiten geven niet, 2.51
rijkdom &, 2.8-8
in samdhi, 6.20-23, 6.20-23
door samenwerking met de Heer, 12-13
van Sañjaya, 18.77-77
schepping treft voorzieningen voor, 3.10
door seks, 18.38
sensueel. Zie: Zinsbevrediging
door slaap & luiheid, 18.39-39
soorten van, drie, overeenkomstig
hoedanigheden van de natuur, 18.36-39
door spiritueel leven, 2.69
spirituele, 10.4-5
door devotionele dienst, 6.26, 6.35, 8.28, 9.2,
10.9-9, 10.18, 10.19, 11.36, 13.22
door de naam van de Heer te horen, 11.36
vergeleken met materieel geluk, 5.22, 5.24,
6.37
volmaaktheid van, 6.27
door zelfrealisatie, 6.20-23, 6.20-23
door spirituele kennis, 9.2
standaard van, 6.26
als tijdelijk, 2.14
voor toegewijden, 5.21-24
voor transcendentalisten, 5.22
vergeleken
met nectar of vergif, 18.37-38

Gel – God
Geluk (vervolg)
met seizoen, 2.14
voedsel voor, 17.8
vrede nodig voor, 2.66-66
door yoga, 6.4, 6.20-23, 6.20-23, 6.27-29
door zelfrealisatie, 5.21-24, 6.20-23, 6.20-23
zelfrealisatie, van proces van, als vergif dan
nectar, 18.37
van zinsbevrediging, 3.39, 18.38
zintuigen, door beheersing van, 5.23
van zuivere toegewijde, 18.54-54
Zie: Zinsbevrediging; Lijden (leed), verlichting
van
Geluk, KŠa vertegenwoordigd door, 10.34-34
Genade
van KŠa. Zie: KŠa, genade van
van Vysadeva, 18.75-75
van zuivere toegewijde, 18.71
Genot. Zie: Geluk; Zinsbevrediging
Geschiedenis, 26
Geschriften. Zie: Heilige teksten
Getrouwde personen, leven van. Zie: Gezinsleven
Geur, oorspronkelijke, 7.9
Geweld
activiteit gebaseerd op, in de hoedanigheid
onwetendheid, 18.25
activiteit &, in de hoedanigheidonwetendheid,
18.25
ascese omwille van, 17.19
tegenover dieren
verboden, 2.19, 16.1-3
Zie: Slachten van dieren
door demonen, tegenover Zichzelf alsook
tegenover anderen, 16.18
eeuwigheid van ziel is geen excuus, 2.30
geautoriseerd & ongeautoriseerd, 18.17
kracht voor, doel voor, 7.11
katriya’s mogen gebruiken, 16.1-3, 18.47, 18.48
soms noodzakelijk, 2.21, 2.30, 3.20, 16.1-3, 18.47,
18.48
als onvermijdelijk, 2.27
als plicht, 2.31-33
rechtvaardigen, te, vergeleken met chirurgische
ingreep, 2.21
reïncarnatie &, onnodig, 2.27
religieus, 2.31-33
sanctie van de Heer voor, 2.30
verboden & toelaatbaar, 2.19, 2.21
verboden door veda’s, 2.19
Zie: Doden; Geweldloosheid; Moord; Oorlog;
Slachten van dieren; Slag op Kuruketra
Geweldloosheid, 16.1-3
als ascese van lichaam, 17.14
betekenis van, 10.4-5, 13.8-12, 16.1-3
Boeddha &, 4.7
katriya’s &, 2.31, 2.32, 16.1-3
oorsprong van, KŠa als, 10.4-5
vergeleken met slachten van dieren, 16.1-3
Zie: Geweld
Gezelschap, slecht, 11.55
Gezinsleven
Arjuna &, 1.27-2.9, 3.8, 13.8-12
ascese in, 4.26, 17.14-14

Register
Gezinsleven (vervolg)
Beeldgedaante-verering in, 13.8-12
bescherming door, 2.7
bhakti-yoga in, 6.14
van demonen, 16.13-15
in devotionele dienst, 6.42-43
dochter in, 16.7
echtgenoot in, 16.7
echtgenote in, 1.36, 3.34, 7.21, 11.44, 16.7
familieleden in, als KŠa, 9.17-17
gehechtheid aan, 2.7, 3.29, 7.27, 14.7, 18.27
geluk in, 1.31, 13.8-12
getrouwde personen in, 10.4-5
gunstig, vergeleken met ongunstig, 13.8-12
hervormingsceremonieën in, 7.15
huwelijk &, 4.26, 18.5, 18.7
Zie: Huwelijk
illusie van, 3.29 Zie: Illusie
inkomen van, 16.1-3
kinderen in. Zie: Kinderen
van KŠa, 3.23
in KŠa-bewustzijn, 3.7, 7.11, 13.8-12, 16.1-3
materiële, 12.11
meerderen in, 2.4
moord in, als zondig, 1.44
offer &, 4.26-26, 8.28, 16.1-3
onthechting &, 4.26-26, 6.14, 13.8-12, 16.1-3
Zie: Onthechting
onthechting van, 3.7, 6.20-23, 12.17, 13.8-12, 13.8-12
ouderen in, 1.39-42
ouders in, 7.15, 11.43, 16.7
als KŠa, 9.17-17
plichten in, devotionele dienst stelt tevreden, 1.41
principes voor, 16.1-3
regulering in, 3.7, 3.23, 4.26, 4.31, 6.14
seks in, 3.34, 6.14, 7.11, 16.1-3
spirituele, 4.26, 6.42-43
tradities binnen, 1.39-42
val van, 1.39-42
varŠrama &, 7.15
volmaaktheid door, 3.7
voorouders (heengegaan) in. Zie: Voorouder(s)
voorvaderen &. Zie: Gezinsleven, voorouders in
vrijgevigheid &, 8.28, 16.1-3
in vrijgevigheid aan KŠa-bewustzijn, 16.1-3
vrouwen in, 1.40-40, 11.44, 16.7
welzijnsactiviteiten door, 1.42
zinsbevrediging in, 4.31
zonen, rol binnen, 16.7
Gezondheid
halfgodenverering voor, 7.20-21
voedsel &, 17.8-9, 17.10
G…t. Zie: Bhagavad-g…t; Bhagavad-g…t zoals ze is
G…t-mhtmya
aangehaald m.b.t. horen van Bhagavad-g…t, 1.1
geciteerd m.b.t. horen van Bhagavad-g…t, 30-32
als samenvatting van Bhagavad-g…t, 1.1
G…topaniad, 2
Zie: Bhagavad-g…t; Bhagavad-g…t zoals ze is
God
universeel, KŠa als, 32
Zie: Absolute Waarheid; KŠa; Allerhoogste Heer
God, terug naar, 20-25, 29-30, 2.24
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958 / Bhagavad-gŸTĀ zoals ze is
God, terug naar (vervolg)
aangeraden, 15.10
activiteit omwille van, 17.25
door activiteiten van bevrijding, 5.24-26
door Bhagavad-g…t’s instructies, 17
door buddhi-yoga, 10.10
door chanten van Hare KŠa, 8.13, 8.19
als doel van het leven, 3.7
door devotionele dienst, 2.51-51, 7.23-23, 7.24,
7.29, 8.22-22, 10.9, 11.55-55, 18.55-55
KŠa moedigt aan, 9.33-34
uitsluitend, 8.22, 8.28-28
door faciliteiten van de schepping, 3.10
door genade of gunst van de Heer, 18.62-62
door horen over Heer, 13.26
individualiteit behouden na, 18.55
door kennis van veda’s, 15.15
kennis voor, van Superziel, 13.18
door KŠa-bewustzijn, 2.72, 4.10, 4.24, 4.29, 5.26,
6.15, 8.13, 8.28, 9.25, 9.26, 9.28-28, 10.4-5, 11.5555, 15.8, 17.23
door KŠa-bewustzijn, zuivere, 18.65
KŠa’s beloften, voor Zijn toegewijde, 18.65
door KŠa te kennen, 4.9-10, 11.43
KŠa zet uiteen proces voor, 11.55-55
materiële verlangens belemmeren, 16.1-3
materiële wereld geeft kans voor, 11.33
op moment van de dood, door zich herinneren
van Heer, 7.30, 8.8, 8.10, 8.13
door offer, 3.10, 4.30
door onthechting & overgave, 15.3-4, 15.3-4, 15.6
oorspronkelijke spirituele lichaam opgewekt op
moment van, 15.7
door overgave aan de Heer, 9.28, 11.55-55, 15.3-5,
15.6, 18.62-62
door prediken Bhagavad-g…t, 18.68
proces voor, 15.5-5
met spiritueel lichaam, 15.7
geen terugkeer naar deze wereld na, 20, 8.15, 8.16,
11.43, 15.6-6
voor toegewijden, 8.23, 18.56
veda’s aanwijzing voor, 3.15
vereisten voor, 15.5-5
door verering van KŠa, 7.23-23, 9.25
verlangen naar, 15.6
tijdens vernietiging van universum, 8.16
voor yog… in KŠa-bewustzijn, 6.15-15
door zelfrealisatie, 5.19
zien van de Heer &, 15.7
door zuivere devotionele dienst, 2.39, 11.55-55
zuivere toegewijde gekwalificeerd voor, 9.26
Go-dsa definitie van, 6.26
Goden. Zie: Halfgod(en)
Goden van de materiële natuur. Zie: Halfgod(en).
Godin van het geluk, 1.14-15, 1.20, 1.36-36
Godinnen van geluk, 8.21
Godsbewustzijn. Zie: Godsrealisatie; KŠabewustzijn
Godslastering, 16.18
Zie: Overtreding(en)
Godsrealisatie
nanda-maya stadium van, 13.5
anna-maya-stadium van, 13.5

God – Goe
Godsrealisatie (vervolg)
aspecten van de Heer beseft. Zie: Godsrealisatie,
stadia van
Bhagavn-fase van, 2.2, 13.8-12
Brahman-realisatie &, 13, 2.2, 5.20, 6.10, 7.3,
7.26, 10.15, 13.5, 13.31-31, 14.27,18.53, 18.54-54,
18.78
Zie: Godsrealisatie, impersonalistisch stadium
van
brahma-bh™ta niveau, 18.63
Heer Caitanya’s aanbeveling voor, 13.26
door chanten, 8.11, 10.35
complete, vergeleken met gedeeltelijke, 4.11
door devotionele dienst, 12.5, 14.26-26
directe, vergeleken met indirecte, 12.12
faciliteit voor, 14
gedeeltelijk, 4.11, 7.1
gelijkmoedigheid in, 18.54-54
geluk van, 18.54-54
door zich herinneren van Heer, 10.13
hoogste, 7.24, 7.26, 13.8-12, 14.27, 18.78
Zie: Godsrealisatie, Bhagavn stadium  
van; KŠa-bewustzijn
voor iedereen bereikbaar, 30, 10.17
impersonalistisch stadium van, 13, 4.11,
4.13, 7.1, 7.3, 7.8, 7.13-13, 10.2, 12.5-5, 18.54
Zie: Impersonalisme
jñna-maya, 13.5
KŠa-bewustzijn als, 2.52
KŠa-bewustzijn als hoogste, 7.26
KŠa object van, 4.11
KŠa realisatie als, 15.15
methoden voor, stadia van, 12.12
nederigheid noodzakelijk in, 13.8-12
door onthechting, 12.3-4
Paramtm-realisatie als, 13, 2.2, 6.31-31, 7.26, 10.15,
12.3-4, 13.28-2914.27
personalistisch, vergeleken met
impersonalistisch, 7.3, 7.8, 9.11, 10.2
prŠa-maya stadium van, 13.5
proces van. Zie: Devotionele dienst; Yoga
sac-cid-nanda-vigraha &, 13
soorten van. Zie: Godsrealisatie, stadia van
soorten pogingen voor, 13.25-25
stadia van, 13, 4.11, 4.13, 5.17, 6.10, 6.15, 7.1,
7.17, 7.19, 7.24, 7.26, 10.15, 13.5, 13.8-12,
14.27, 15.15, 18.78
vergeleken met trap, 13.12
alle typen van. Zie: Godsrealisatie, stadia van
door Vednta-filosofie, 2.45, 15.15
vijñna-maya stadium van, 13.5
voorwaarden voor, 2.29
Zie: KŠa-bewustzijn
Goeddoen, nooit door kwaad overmand, 6.40
Goedheid, de hoedanigheid, 9
activiteit in, 2.47, 14.16-16, 16.1-3, 18.23, 18.26
ascese in, 17.23
brhmaŠa’s &, 14.6, 18.47
conditionering door, 14.6-6, 14.9
effecten & manifestaties van, op levend wezen,
14.6-6, 14.9-11, 14.14, 14.16-16, 14.17-18
eten in, 6.16, 6.17, 17.8, 17.10, 17.23
Gyatr…-mantra &, 10.35

Goe – Hal
Goedheid, de hoedanigheid (vervolg)
geest in, 15.7
gehechtheid aan, 3.19, 14.6-6
geloof in, 17.2-4
geluk in, 18.37
intelligentie (kennis) in, 18.20-20, 18.22, 18.30
lichaam in, 14.11
materiële reacties &, 2.38
offer in, 17.23
onderwijs nodig voor, 14.17
onthechting in, 18.10-11
onthechting van resultaten van activiteiten als, 18.10
plicht aanvaard in, 18.9-10
sterven in, resultaat van, 14.14
tegenover de hoedanigheid onwetendheid of
hartstocht, 14.8, 14.10
varŠa in, 9.32
vastberadenheid in, 18.33
vasten in, 10.4-5
verering in, 3.12
verheffing tot, 3.37
voordelen van, 10-11, 14.6-6, 14.14, 14.17-18, 16.24
vrijgevigheid in, 16.1-3, 17.23
vrome activiteit &, 14.16-16
zintuigen in, 14.11
zuivere, 14.10, 17.3-4
Zie: Hoedanigheden van de natuur
Goeroe. Zie: Spiritueel leraar (leraren)
Gokken, 1.11, 1.37-38
KŠa vertegenwoordigd door, 10.36
Goloka Vndvana. Zie: Vndvana, Goloka
Gopla-tpan… Upaniad geciteerd
m.b.t. devotionele dienst, 6.47
m.b.t. KŠa, 6.31, 8.22, 10.8, 11.54
gedaante van, 9.11
m.b.t. vedische kennis, 10.8
Gop…’s, jonge
Gosvm…(’s)
definitie van, 6.26
families van, 6.42
kwalificaties voor, 5.23
zes, opgesomd, 1
Zie: namen van individuele gosvm…’s
Zie: Sannys…’s
Govardhana, de Heuvel, 3.24
Govinda, Heer, 13, 6.30
als Heer, oorspronkelijke persoon, 4.5
KŠa als, 1.15, 1.32-35, 1.32-35, 2.2, 4.5, 7.3, 8.21
Ghamedh…’s. Zie: Gezinsleven; Materialisten
Ghastha’s. Zie: Gezinsleven; VarŠrama-dharmastelsel
Gukea, Arjuna als, 1.24, 10.20
GuŠa’s. Zie: Hoedanigheden van de materiële natuur
Gunst(en), 2.33, 18.73
voor het begrijpen van KŠa’s verschijnen &
activiteiten, 4.9-10
voor het horen van Bhagavad-g…t, 18.71-71
voor het prediken van de filosofie van de
Bhagavad-g…t, 18.68-69
Guru. Zie: Spiritueel leraar (leraren)
Gurukula, 6.14
Gurv-a˜aka geciteerd m.b.t. het tevredenstellen van
de Heer & spiritueel leraar, 2.41

Register

H
Haai, KŠa vertegenwoordigd door, 10.31
Haat, 7.27
Halfgod(en)
analogie van banyanboom in, 15.2
Arjuna vocht, 2.33
belangrijkste, 10.7
belangrijkste onder, 8.2, 10.7
besturende, 8.2
als bestuurders van de natuur, 3.11, 3.12, 3.24, 4.12,
4.25
als deeltjes van de Heer, 4.12, 7.21, 7.23
devotionele dienst vervuld plichten tegenover,
1.41
eerbetuigingen aan, door Mdhavendra Pur…, 2.52
geloof in, 7.21-22
geschapen door KŠa, 10.2-2, 10.3, 10.42
niet God, 4.12
goede eigenschappen van, toegewijden hebben,
1.28
hoedanigheden van de natuur beïnvloeden, 18.40
imitatie van, 3.24
invloed van, op bestemming na de dood, 8.24
als …vara’s, 3.24
in kosmische gedaante, 11.6, 11.15, 11.22
kosmische gedaante gevreesd door, 11.21
KŠa
in baarmoeder vereerd door, 11.52
gedaante van, verlangen te zien, 11.52
niet gekend door, 5, 10.2-6, 10.14-15
groter dan, 11.37-38, 11.40
als oorsprong van, 10.2-2, 10.3, 10.42
vereerd door, 4.12
vertegenwoordigd onder, 10.22-23
als KŠa’s tussenpersonen, 3.11, 3.12-12, 9.23
KŠa vertegenwoordigd onder, 10.21
Kuruketra &, 1.1
als levende wezens, niet God, 4.12
levensbehoeften, voorzien van, 3.11-12, 3.14
levensduur van, op de maan, 8.25
van liefde, 10.28-28
van maan, 7.23
menselijke wezens
vergeleken met, 3.24
werken samen met, 3.11-11
offeren aan, 3.11-12, 4.25
Zie: Halfgodenverering
oorsprong van, 10.2-2, 10.3, 10.42, 11.37
planeten van. Zie: Planet(en), van halfgod(en)
Slag op Kuruketra gadegeslagen door, 11.36
soorten van, twee, 8.2
tevredenheid, 3.11-12, 3.14, 9.23
toegewijden als, 11.48
als tussenpersonen van de Heer, 3.11, 3.12-12, 9.23
vergeleken
met demonen, 10.30, 17.1
met KŠa, 2.2, 3.22, 4.12
met ledematen van lichaam, 3.14
vereerd in de hoedanigheid goedheid, 17.4
verering van. Zie: Halfgodenverering
verplichtingen tegenover, 2.38, 3.12-12
voornaamste, 8.2
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Halfgod(en) (vervolg)
vorm van, zielsverhuizing naar, 15.8
van vuur, 1.14
onder waterdieren, 10.29
wijzen, KŠa vertegenwoordigd onder, 10.26
zegeningen van, 3.11-12, 7.20-7.23
van zon. Zie: Vivasvn
Zie: specifieke halfgoden
Halfgodenverering, 9.15, 9.20, 17.28
aanbevelingen voor, 7.20-21, 10.42
dara-paurŠams…, 9.25
gehechtheid aan, 9.20
gebrek(en) van
dwaasheid als, 4.12, 7.20-23, 7.24, 9.23-25
KŠa’s afkeur van, als, 19-20, 9.21, 9.23-25
onnodig zijn van, als, 19-20, 9.23-25
onwetendheid als, 7.20-23, 9.23-24
tijdelijkheid van voordelen van,
als, 4.12, 9.21, 9.24
voor gezondheid, 7.20-21
in de hoedanigheid goedheid, 17.4-4
door impersonalisten, 17.4
van Kl…, 3.12
in kosmische gedaante, 8.4
KŠa maakt geloof vast voor, 7.21-22
als materialistisch, 17.13
Nanda Mahrja &, 19-20
met offers, 4.25
overeenkomstig hoedanigheden van de natuur,
3.12
van Sarasvat…, 7.21
tegenover verering aan de Heer, 9.23-25
van Um, 7.21
in vedische literatuur, 3.14, 7.21, 9.25
vergeleken
met devotionele dienst, 7.20, 7.22-23, 7.29
met omkopen van ambtenaars en managers
van de regering, 9.23
ViŠu-verering moet plaatsvinden bij, 3.11
voor vleeseten. Zie: Offeren, van dieren
voordeel van
Arjuna stelt vragen over, 17.1
bevrediging van materiële verlangens
als, 19, 4.12-12, 7.20-20, 7.21-22, 7.24, 17.13
gezondheid als, 7.20-21
als tijdelijk, 4.12, 9.21, 9.24
verheffing naar hogere planeten als, 7.23-23,
7.24, 9.18, 9.20-21, 9.25
voorspoed als, 3.11-12, 3.16
zinsbevrediging als, 4.12-12, 9.20-21
van zonnegod, 7.20-21
Handel & vaiya’s, 18.44
Handelaar (handelaren)
voorgeschreven plichten van, 18.47, 18.48
Zie: Vaiya(’s)
Handelende persoon (personen)
goedheid, in de hoedanigheid, 18.26
hartstocht, in de hoedanigheid, 18.27
onwetendheid, in de hoedanigheid, 18.28
resultaatgericht. Zie: Resultaatgerichte werker(s)
Zie: ®™dra’s
Hanumn, 3.37
vlag, 1.20-20

Hal – Hee
Hardwar, 6.11-12
Hare KŠa-mantra geciteerd, 2, 32, 6.44, 7.24
Zie: Chanten in KŠa-bewustzijn
Hare KŠa-beweging. Zie: ISKCON; Beweging voor
KŠa-bewustzijn
Hari-bhakti-vilsa geciteerd
m.b.t. devotionele dienst, zuivere, 11.55
m.b.t. overgave aan KŠa, 18.66
Haridsa, Cho˜a, 16.1-3
Haridsa µhkura, 2.62, 6.17, 6.44, 11.55
Hart
Heer in. Zie: Superziel
Zie: Lichaam (materiële), hart van
Hartstocht, de hoedanigheid, 9
aantrekking tussen man & vrouw
vertegenwoordiger van, 14.7
activiteit in, 14.16-16, 18.24
ascese in, 17.23
bewustzijn waargenomen overeenkomstig, 18.21
als bindend, 14.7
Brahm &, 7.14
conditionering door, 14.5, 14.7, 14.9
demonen in, 16.24
dood in, resultaat van, 14.15
effecten & manifestaties van, op levend wezen,
14.5, 14.7, 14.9, 14.12, 14.15-18
eigenschappen van iemand in, 18.27
ellende van, 14.16-16
geboorte als resultaat van, 14.18
geest in, 15.7
gehechtheid & verlangen van, 14.12-12
geloof in, 17.2-4
geluk in, 18.38
handelende persoon in, 18.27
intelligentie in, 18.31
intense inspanning door, 14.12-12
kennis in, 18.21-21
leed van, 14.16-16, 14.17
materiële verlangens van, 14.7
plicht opgegeven uit, 18.8
val door, 14.18-18
vastberadenheid in, 18.34
verheffing van, 3.37
verlangen & ontevredenheid door, 14.17
voedsel in, 17.7, 17.9, 17.10, 17.23
vrijgevigheid in, 14.9, 16.1-3, 17.23
vrijheid van, door KŠa-bewustzijn, 6.27
offer in, 17.23
onthechting in, 18.8
overheersing van, 14.10
in huidige tijdperk, 14.7
reacties volgend op activiteiten in, 2.38
resultaatgerichte activiteiten &, 14.7, 14.9, 14.1212, 18.34
varŠa in, 9.32
zinsbevrediging in, 18.34
Zie: Hoedanigheden van de natuur
Ha˜ha-yoga, 4.29, 6.20-23, 6.47, 8.14, 8.23, 13.25
doel van, 2.17
Hebzucht, 14.17
Zie: Gehechtheid; Verlangen(s), materiële
Hebzucht, vrij zijn van, 16.1-3
Heer, de Allerhoogste. Zie: Allerhoogste Heer; KŠa

Hei – Hit
Heilige(n)
bespotting van, 16.24
beste onder, 5.26
in devotionele dienst, 7.28
KŠa beschermt, 4.8-9
plezier voor, 5.22
toegewijden als, 4.8
als vergevend, 1.36
visie van, 5.18-18
wijzen, grote, als, 10.6-6
Zie: Sdhu(’s); Toegewijde(n); Wijze(n)
Heilige dagen, 18.75
Heilige plaatsen, 1.1-1, 2.61, 3.40, 6.11-12, 8.14, 17.20
Heilige tekst(en)
als autoriteit, 13.5
voor leiders & leraren, 3.21
over plicht, 16.24-24
Bhagavad-g…t beste onder, 4.40
Caitanya voorspeld in, 4.8
citeren, als autoriteit, 17.15
devotionele dienst geleid door, 10.3
geconditioneerde zielen niet auteurs van, 2.12
halfgodenverering aangeraden in, 7.21
van impersonalisten, 5.6
Heer citeert, 18.4, 18.13
Heer te kennen door, 10.7
incarnaties voorspeld in, 4.7
kennis over Heer door, 8.9
KŠa aanvaard als Heer door, 3
KŠa’s suprematie ondersteund door, 10.7-8
leiders & leraren moeten volgen, 3.21
onvolkomenheden afwezig in, 16.24
voorbeelden van, 10.32
voorschriften van, 16.23, 16.24-24
activiteit beoordeeld volgens, 18.15
demonen volgen niet, 16.7
gehoorzaamheid aan, nodig, 17.14, 18.30
voor offer, vrijgevigheid, & ascese, 17.24
offer, zonder rekening te houden met, 17.13
politiek vasten &, 17.5-6
voor vasten, 17.5-6
vernietigd door onverantwoordelijke
activiteit, 18.25
veronachtzaming van, 17.1-3, 17.5-6, 17.5-6
in de hoedanigheid onwetendheid, 18.28
volgelingen van, 6.40
volgen, noodzaak van, 16.22, 16.23-24, 17.5-6
wetens overtreden, 16.23
Zie: Regulerende principes
universeel, Bhagavad-g…t als, 32, 1.1
Zie: Bhagavad-g…t; ®r…mad-Bhgavatam;
Veda’s; Vedische literatuur
Heldhaftigheid, 18.43
Helse planeten, 1.43-43, 16.10, 16.16-16, 16.21-22
demonen gaan naar, 16.16
degradatie naar, 1.43
val naar, 14.18
bescherming van, 1.43
Hemelse planeet (planeten)
brhmaŠa’s verdienen, 2.31
demonen proberen te bereiken, 16.16
devotionele dienst op, 8.16
Dhruvaloka als speciaal, 18.71

Register
Hemelse planeet (planeten) (vervolg)
dood ook op, 8.17
door horen van Bhagavad-g…t, 18.71-71
koning van, 10.24
in kosmische gedaante, 11.15-15
KŠa-bewustzijn op, 8.16
leed ook op, 8.16, 8.17
Nandana-knana tuinen van, 2.42-43
onthechting van, 11.55
soma-rasa op, 2.42-43
toegewijden verheven door, 8.16
tijdelijk woonplaats op, 8.16, 8.19
val van, 8.16, 8.19, 9.21
vedische studie om te bereiken, 9.20-21
vergeleken met spirituele wereld, 9.21
verheffing tot, 2.8, 2.31, 14.14, 14.18
voor Arjuna, 2.37
voor katriya’s, 2.31, 2.32-32, 2.37
offer voor, 8.3, 8.16, 18.71
vrijgevigheid voor, 17.21
verheffing van, 8.16
voorbeelden van, 9.20
zielsverhuizing naar, 8.17, 9.20
zinsbevrediging op, 2.42-43, 9.20, 9.21
Herhaling
in heilige teksten, waarde van, 2.25
juistheid van, 11.19
Herinneren, zich KŠa, 2.48, 6.3, 6.10, 6.19,6.31, 7.28,
8.5-10
altijd, proces voor, 27-30, 8.5-6, 8.8, 8.9-9, 8.14-14,
18.65
Ambar…a Mahrja’s voorbeeld van , 6.18
voordelen van, 23-25, 26, 29-30, 1.24, 2.52, 10.12-13
belang van, 27-30, 8.5-6, 8.8-9, 18.64-65
bevrijding door, 23, 25, 5.26, 8.8, 8.10, 8.13,
10.12-13
door chanten van Hare KŠa, 27, 8.5-8, 8.1114, 9.27
gedaante van KŠa, 23, 18.65
Heer in hart, 6.13-14
KŠa adviseert & onderwijst, 27-29, 12.8, 18.65-65
KŠa bereikt door, 26, 29-30, 8.5-8
met liefde, 27, 9.34
door Mdhavendra Pur…, 2.52
op moment van de dood, 23, 24, 25, 29, 8.2-2, 8.5-6
met motivatie voor bevrijding, 7.29
als onderricht van de Bhagavad-g…t, 28
in samdhi, 2.53, 6.10
terug naar God door, 8.8, 8.10, 8.13
naast voorgeschreven plichten, 8.7
& meditatie, 2.61
Zie: Meditatie
Herinnering & vergetelheid
Heer & Superziel als bron van, 15.15-15
Zie: Kennis
Hiimba, 1.15
Himlaya’s, 6.47
KŠa vertegenwoordigd door, 10.25
vergeleken met Mount Meru, 10.25
HiraŠyakaipu, 4.8, 7.15, 16.20, 17.19
Historische teksten. Zie: Bhagavad-g…t; PurŠa(’s);
®r…mad-Bhgavatam
Hitler, 17.4
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Hitte
KŠa als, 7.9
van vertering, 7.9
Zie: Vuur
Hoedanigheid (hoedanigheden) van de materiële
natuur, 16
activiteit
bestuurd & opgelegd aan iedereen door, 3.5-5
neiging gedicteerd door, 4.13
volgens, 4.13-13
activiteit volgens, 14.16-16, 15.7, 18.23-25
activiteit in, resultaat van, 17.2
Arjuna verzocht te ontstijgen, 2.45
ascese overeenkomstig elke, 17.7, 17.17-19, 17.23
in banyanboom-analogie, 15.2
besturen activiteiten, 3.5-5, 3.27-27
competitie voor suprematie onder, 14.10
conditionering door, overeenkomstig elke, 14.5-10
dualiteiten veroorzaakt door, 2.45
eigenschappen & kenmerken overeenkomstig
elke, 18.19-41
eigenschappen van handelende personen
overeenkomstig elke, 18.26-28
als energieën van de Heer, 7.14
geest volgens, 15.7
geloof overeenkomstig elke, 17.1-4
geluk overeenkomstig elke, 18.36-39
halfgodenverering volgens, 3.12
handelende persoon overeenkomstig elke,
18.26-28
hart in, 17.3
illusie door, 7.13-14
incarnaties van de Heer voor, 7.14
intelligentie overeenkomstig elke, 18.29-32
invloed van, als universeel, 18.40
kennis overeenkomstig elke, 18.20-22
KŠa-bewustzijn ontstegen aan, 7.13
KŠa ontstegen aan, 4.4, 7.12-13
levend wezen bestuurd door, 3.33, 14.22-25, 18.5961
lichaam beheerst door, 5.14-14
lichaam volgens, 7.13, 13.5
van materiële natuur, 13.20-20
materiële wereld &, 5.10
offer overeenkomstig elke, 3.12, 17.7, 17.11-13,
17.23
omgang met, zielsverhuizing volgens, 13.22-22
als onderwerp van veda’s, 2.45
onthechting van activiteit in, 18.26
onthechting overeenkomstig elke, 18.4, 18.7-7
onzuiverheid door, 17.3
oorsprong van, KŠa als, 7.12-12
als oorzaak, materiële, 7.12
plicht overeenkomstig elke, 3.35
pradhna, stadium van ongemanifesteerde, 13.7
resultaten van, 18.19
soorten van mensen volgens, 7.13
transcendentie van
Arjuna’s vragen over, 14.21-21, 14.22-25
zelfs wanneer belichaamd, 14.20
door devotionele dienst, 14.26-26
gedrag volgend op, 14.21-21, 14.22-25, 14.22-25
geluk door, 14.20

Hit– Hor
Hoedanigheid (hoedanigheden) van de materiële
natuur (vervolg)
kenmerken van, 14.21-21, 14.22-25, 14.22-25
door KŠa-bewustzijn, 3.33, 5.13-14, 14.19-20
manier voor, 14.26-26
door overgave aan de Heer, 14.26
vrijheid van ellende van het leven door, 14.20
varŠrama
&, 3.35
onderverdelingen volgens, 7.13, 9.32, 18.47
positie in verband met, 2.31
vastberadenheid overeenkomstig elke, 18.29,
18.33-35
verering overeenkomstig elke, 17.1-1
vergeleken
met koorden, 7.14
met wetten, 7.12
verheffing door, 17.2
voedsel overeenkomstig elke, 17.7-10, 17.23
vrijgevigheid overeenkomstig elke, 8.28, 16.1-3,
17.7, 17.20-22, 17.23
vrijheid van
door devotionele dienst, 7.1
alleen door Heer of bevrijde ziel, 7.14
Zie: Bevrijding
ziel ontstegen aan, 13.32
zielsverhuizing overeenkomstig elke, 13.22-22,
14.14-15
Zie: Materiële natuur; namen van individuele
hoedanigheden
Hoornschelpen die op Kuruketra schalden, 1.12-18
Horen in KŠa-bewustzijn, 7.1, 18.55
door Ambar…a Mahrja, 2.61
van autoriteit, 1.43, 13.26, 15.19
belang van, 7.1, 7.15, 10.1, 13.26
Bhagavad-g…t, 3-6, 14, 29-32, 1.1, 2.20, 2.22, 2.29,
4.1-1, 4.42, 8.28, 12.9, 18.67, 18.71-71, 18.76
door brahmacr…, 4.26
Caitanya raadt aan, 7.15, 13.26
& chanten, 8.8, 9.2, 9.14, 10.9-9, 10.19, 12.20, 13.812, 14.27
als deskundige behandeling voor krankzinnige
geest, 6.35
als gemakkelijkste proces van devotionele dienst,
29
Hare KŠa-mantra &, 13.26
herhaaldelijk, 2.25
zich herinneren & omgang met de Heer het
gevolg, 29
kracht van, 9.1
van KŠa, 2.20, 2.29, 4.4
KŠa begrepen door, 9.2, 10.2, 11.52
materialisten verwerpen, 7.15
in omgang met toegewijden, 9.1, 10.1
plezier van, 10.9, 10.18-18
resultaatgerichte werkers vermijden, 7.15
smaak voor, 4.10
van spiritueel leraar, 16.1-3
®r…mad-Bhgavatam &, 12.9
van toegewijden, 8.15, 9.2, 12.9
verering aan de Heer aangewakkerd door, 13.26
vergeleken
met baden in Ganges, 31

Hor – Imp
Horen in KŠa-bewustzijn (vervolg)
met luisteren naar wereldse
onderwerpen, 10.18
verlichting door, 2.20, 9.1-1
voordelen van, 26, 29-31, 2.22, 6.35, 9.1-1, 13.22,
13.26, 18.76
zelfrealisatie door, 9.1-1
ziel begrepen door, 2.25
zonder eigenbelang, 1.1
zuivering door, 7.1, 13.22, 18.55, 18.71-71
H…kea (plaats), 6.11-12
H…kea, KŠa als, 1.15, 1.22, 1.25, 3.27, 6.26, 13.3, 18.11, 18.46
Huidige tijdperk. Zie: Kali-yuga
Huwelijk
nodig in menselijke samenleving, 18.5
sannysi’s, rol in, 18.5, 18.7
veronachtzaming van, 16.7
voordelen van, 18.5
Zie: Gezinsleven
Hymnen in de Sma-veda, KŠa
vertegenwoordigd onder de, 10.35-35
Hypocrisie, 3.6, 3.6, 3.7, 3.8, 17.16
tijdperk van, 6.11-12

I

Ikvku, 4.1-1, 4.16
Ilvta-vara, 6.43
Illusie
door academische kennis, 6.8
activiteit in, 18.25
als afzonderlijk van KŠa, 4.35-35
van Allerhoogste Brahman gezien als j…va, 8.3
van Arjuna, 15, 11.1-1, 18.73-73
van atheïsten, 9.12-12
van atheïstische opvattingen over God, 7.15
bevrijding van. Zie: Bevrijding
van demonen, 9.12-12, 16.10-18
te denken dat halfgoden gelijk staan aan God of
KŠa, 4.12, 10.42
als diskwalificatie voor spirituele onderwijzer, 2.13
van dood vergeten, 14.8
van dualiteiten van het leven, 5.12, 7.27
van ezelachtige m™ha, 7.15
geboorte in, 7.27
van ‘geleerde’ personen, 7.15
geluk door, 18.39-39
van geluk in materiële wereld, 1.31, 2.14, 2.51, 5.22
gezelschap van toegewijden neemt weg, 7.28
Heer bestuurt, 7.14, 7.21
door hoedanigheden van de natuur, 7.13
hoedanigheid onwetendheid &, 14.8, 14.13, 18.3232, 18.35-35, 18.39
impersonalisme als, 2.63, 7.24-24, 7.27
intelligentie vrij van, 2.52
van intoxicatie, 4.10
kennis neemt weg, 4.35-36, 5.16-17
over KŠa-bewustzijn, 3.1
KŠa-bewustzijn neemt weg, 4.24
over KŠa’s gedaante, 7.24-24
over KŠa’s positie, 4.4, 9.11-11, 10.8, 10.42
KŠa verdrijft voor Arjuna, 11.1

Register
Illusie (vervolg)
laatste, 18.73
van levend wezen
als Allerhoogste, 10
als eigenaar, 5.14, 5.29, 7.27
als God, 2.17, 2.39, 5.16, 9.12-12, 9.15, 13.8-12,
13.14, 16.16, 18.73
als handelende persoon, 3.27-27, 18.16, 18.17
als materiële, 11-12, 7.5
als meester, 5.14, 13.22, 18.73
als schepper & genieter, 12
levend wezen dient, als het KŠa niet dient, 18.73
levend wezen veroorzaakt zijn eigen, 5.15-15
van lichamelijke benamingen, 15, 22, 2.1, 2.12,
2.26-26, 2.30, 2.71, 3.29, 3.40, 5.2, 5.13, 5.19, 5.20,
7.5, 7.13, 8.3, 13.2, 13.8-12, 13.31-32, 16.8, 18.21
van lichamelijke levensopvatting. Zie:
Lichamelijke opvatting van het leven
van materiële oorsprong van bewustzijn, 11
van materiële vooruitgang, 9.18
door materiële wereld of energie, 2.2, 2.29, 8.19
van materiële wereld als werkelijk, 22, 15.1
van natuur als vals, 9
van ongehoorzaam zijn aan Heer, 3.32
onwetendheid, hoedanigheid, &, 14.8, 14.13,
18.32-32, 18.35-35, 18.39
onwetendheid over KŠa door, 7.8, 7.27, 10.8
over oorsprong van leven, 2.30
oorzaken van, 1.30, 3.40, 7.5
overgave belemmerd door, 15.5-5
van spirituele activiteiten gezien als materieel, 11
stadia van, 2.63
van uiterlijk vertoon van spiritueel leven, 3.6
van vals besef van eigendom, 15.5
van vals ego. Zie: Vals ego
vedische kennis vrij van, 14, 15
verdriet, materiële, als, 2.1
van vergeetachtigheid, 10
van identiteit & doel, 4.35-35, 7.5
van KŠa, 2.22, 3.27, 4.35-35, 6.32, 7.15
van KŠa als eigenaar, 5.29
van KŠa’s suprematie, 5.25
van leed, 7.15
van relatie met de Heer, 26, 4.35-35
van spiritueel leven, 2.69
van verleden, 7.26
van vrijheid, 7
van waarheid aanvaard als onwaarheid, 18.32
van werken alsof de dood niet komt, 14.8
door woede, 2.63, 3.37
over ziel, 2.29
voor ziel buiten KŠa-bewustzijn, 3.5
door zinsbevrediging, 2.44, 3.27, 15.10
van zinsbevrediging gezien als waar geluk, 3.40
Zie: Atheïst(en); Impersonalisme; My; Vals ego
Impersonalisme, 3.4
argumenten tegen, 2.12-12, 2.13, 5.3, 5.16, 7.24-24,
7.26, 9.11
in beginstadium van spiritueel leven, 7.19
beheersing van zintuigen &, 12.3-4
beoefenaars van. Zie: Impersonalist(en)
bereiken van KŠa door, 12.3-4
bevrijding &, 6.15
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Impersonalisme (vervolg)
in boeddhisme, 2.72
filosofie van, 2.12, 2.13, 2.23, 2.24, 15.1
als gedeeltelijke kennis van de Heer, 13
gelijkmoedigheid in, 12.3-4
godsrealisatie &, 7.1
Heer onkenbaar door, 7.28
illusie van, 7.27
KŠa & Brahman gezien in, 11.51
nadelen van, 4.10, 4.11, 12.1, 12.5-5, 12.20
onthechting &, 5.2
vergeleken
met devotionele dienst, 12.1-7, 12.20
met personalisme, 2.12, 7.3, 7.24-27, 9.11, 9.29
verworpen, 2.12-12, 2.13, 2.61, 2.72, 4.35, 5.3, 7.24
als spirituele zelfmoord, 4.11
als zondig, 7.28
Impersonalist(en)
Absolute Waarheid als onpersoonlijk opgevat
door, 11.52
Allerhoogste als bevrijding voor, 3.19
argumenten van, 7.7, 9.11
Arjuna ondervraagt KŠa ten behoeve van, 10.16
bereiken van KŠa door, 12.3-4
bevrijding voor, 3.19, 4.9, 6.20-23, 9.2, 9.12, 18.54
Bhagavad-g…t geïnterpreteerd door, 2.7, 2.12
Bhgavatam, studie van, door, 5.6
Brahman &, 17.4
commentaren door, 5.6, 12.1
eten &, 2.63
filosofie van, 1.15, 2.7, 2.12, 3.19, 6.20-23, 9.11, 9.33, 11.52
geluk &, 6.20-23
gevaar van te horen van, 2.12
God niet zichtbaar door, 11.48
godsrealisatie voor, 4.11, 4.13, 18.54
grootste van, 7.3
halfgodenverering &, 17.4
heilige teksten van, 5.6
als indirect KŠa-bewust, 6.10
niet intelligent, 7.24
KŠa bespot door, 11.51, 11.52
leider van, 4.12, 7.24
als myvd…’s, 7.24
meditatie door, 12.1
monisten als, 13.25
offer door, 4.25-25
oˆkra &, 8.11
onwetendheid van, 4.10, 7.3, 7.24-25, 9.26, 10.19,
13.23
®a‰karcrya als, 4.12
toegewijden verboden om te horen van, 2.12
als transcendentalist, 4, 24
val voor, 4.11, 5.6, 9.25
Vednta-s™tra verkeerd begrepen door, 18.1
verering door, 9.15
vergeleken
met personalisten, 4.18
met sannys…’s, 5.2, 5.6
met toegewijden, 4.18, 5.6-6, 7.24, 9.11, 9.14-15
Zie: Impersonalisme
Incarnaties. Zie: KŠa, incarnatie(s) van;
specifieke incarnaties
India, 3.20

Imp – Int
India (vervolg)
families van transcendentalisten in, 6.42
huidige, 6.42, 8.21
land in, 11.55
Manu-saˆhit &, 16.7
pelgrimsoorden in, 6.11-12
spirituele paden in, 16.24
tempels in, 9.34, 11.54
vedische autoriteiten van, 3
vrijgevigheid in, 4.28
Vndvana in, 8.21
Individualiteit, 2.12-12, 2.23-24, 4.11, 4.35, 5.3, 7.24, 13.23
Indra, Heer, 19-20, 3.14, 7.23, 8.2, 17.4
Arjuna &, 2.33
Bhaspati &, 10.24
KŠa vertegenwoordigd door, 10.22
oorsprong van, 10.8
planeet van, 8.16, 9.18, 9.20
Inkomen. Zie: Rijkdom
Intelligentie, 10.4-5
voor besturen van geest, 6.34
betekenis van, 10.4-5, 10.34
demonen hebben gebrek aan, 6.9-9
direct grenzend aan ziel, 3.40
als fijnstoffelijk element, 7.4
geest gesterkt door, 3.42
goedheid, in de hoedanigheid, 18.30
hartstocht, in de hoedanigheid, 18.31
in de hoedanigheden van de natuur, 13.6-7,
18.29-32
in de hoedanigheid goedheid, 18.30
hoedanigheden goedheid, hartstocht, &
onwetendheid, in de, 18.29-32
in de hoedanigheid hartstocht, 18.31
in de hoedanigheid onwetendheid, 13.6-7, 18.32-32
KŠa
als, 7.10
als oorsprong van, 10.4-5
vertegenwoordigd door, 10.34-34
in KŠa-bewustzijn, 3.43-43, 8.7
door KŠa-bewustzijn, 2.65, 2.68
KŠa vertegenwoordigd door, 10.34-34
materialisten gebrek aan, 16.9-9
materiële, vergeleken met spirituele, 2.69
meegevoerd, 2.67
lust &, 3.40
onwankelbaar, 2.68
onwetendheid, in de hoedanigheid, 13.6-7, 18.3232
oorsprong van, 10.4-5
spirituele, 2.69, 3.42, 3.43-43
als superieur aan geest, 3.42-42
van hen die aarzelen, 2.41-41
verering van KŠa door, 18.70
Zie: Kennis; Lichaam (materiële),
fijnstoffelijk
vergeleken
met boot, 2.67
met medicijn, 6.34
met resultaatgerichte activiteiten, 3.1-1
verlies van, ontwikkeling leidt tot, 2.62-63
vrij van verwarring, 2.52
wijdvertakt, 2.41-41

Int – Kal
Intelligentie (vervolg)
ziel superieur aan, 3.42-42
zuivering door, 18.53
Internationale Gemeenschap voor KŠa-bewustzijn.
Zie: ISKCON
Intoxicatie. Zie: Bedwelmende en opwekkende
middelen, gebruik van
Inzicht. Zie: Godsrealisatie; KŠa-bewustzijn;
Zelfrealisatie
ISKCON
onthechting in, 18.11
Zie: Beweging voor KŠa-bewustzijn
Ÿopaniad
aangehaald m.b.t. Allerhoogste Brahman als
eigenaar, 5.10
geciteerd
m.b.t. devotionele dienst, 7.25
m.b.t. KŠa als eigenaar, 2.71
m.b.t. KŠa’s gedaante bedekt door
yoga-my, 7.25
Ÿvara
definitie van, 7
levend wezen als, 15.8
als onderwerp van G…t, 7, 9, 10
Ÿvara Pur…, 33

J
Jaa Bharata, 6.43
Jagi & Mdhi, 7.15
Jaganntha dsa Bbj…, 33
Jagatpati, KŠa als, 10.15-15
Jagen, 16.19
Zie: Slachten van dieren
Jaipur, koningen van, 2.31
Janaka, Koning, 3.20-20, 4.16, 7.15
Janrdana, KŠa als, 1.37-38, 8.22
Janm˜am…, 11.54
Janoloka, 9.20, 14.14
Japa, 9.27
KŠa vertegenwoordigd door, 10.25
Jayadharma, 33
Jayadratha, 1.9, 11.34
Jaya T…rtha, 33
Jezus Christus, 11.55
J…va
definitie van, 7, 8
als onderwerp van G…t, 7, 9, 11
Zie: Levend wezen (levende wezens); Ziel(en)
J…va-bh™tm, definitie van, 9
J…va Gosvm…, 33
aangehaald m.b.t. KŠa als Superziel, 9.11
J…vtm, 8.3
Zie: Ziel(en)
Jñna
definitie van, 3.41, 5.2, 13.3
Zie: Kennis; Yoga, jñna
Jñna-kŠa definitie van, 4.33
Jñna-maya, 13.5
Jñnasindhu, 33
Jñn…(’s), 4, 28

Register

K
Kla
definitie van, 9
als onderwerp van G…t, 7, 9, 11
Zie: Tijd
Kli-verering, 3.12
Kali-yuga, 8.17
beheersing van zintuigen door yoga &, 8.12
Bhagavad-g…t
speciaal voor, 31, 32
versies in, 4.2
Bhagavad-g…t zoals ze is nodig in, 3
brahmacarya moeilijk in, 8.11
chanten van heilige namen aangeraden in, 2.46,
6.12, 8.13, 9.27
doden van koeien in, 14.16
duur van, 4.1, 8.17
filosofie heersend in, 2.26
godsrealisatie in, door chanten, 8.11
historische positie van, 4.1, 8.17
hoedanigheid hartstocht in, 14.7
horen van veda’s moeilijk in, 31
huwelijk in, 16.7
incarnatie van de Heer voor, 4.8
India in, 6.42
Jaipur, koningen van, in, 2.31
kenmerken van, 4.1, 6.33, 8.17
KŠa-bewustzijn nodig in, 14.16-17
katriya’s in, 2.31
kwaliteit van mensen in, 2.46, 7.15
literatuur in, 10.18
Manu-saˆhit gevolgd in, 16.7
meditatie in, 9.27
menselijke ‘beschaving’ in, 14.16
monarchie in, 10.27
offer voor, sa‰k…rtana als, 3.10, 3.12-14, 16.1-3
onderwijs in, 10.4-5
als materialistisch, 9.2
geen spiritueel, 13.26
ziel veronachtzaamd in, 9.2
onwetendheid (spirituele) in, 7.15, 9.2, 14.16
Zie: Onwetendheid; Onwetendheid,
hoedanigheid van
oorlogsgevaar in, 16.9
poëzie in, 10.35
Rma’s heerschappij nog altijd verlangd in, 1.36
religie in, 7.15
religieuze eenheid voor, 32
ruimtevaart, pogingen tot, in, 16.16
sa‰k…rtana in, 2.46, 3.10, 3.14, 4.8, 6.12, 16.1-3
spiritualiteit minimaal in, 28
spiritueel onderwijs in, 13.26, 14.16
toegewijden in
aanwijzing van de Heer voor, 18.57
Zie: Toegewijde(n)
valse yog…’s in, 15.11
vedische rituelen & studies moeilijk in, 2.46
voorspelling van sa‰k…rtana voor, 4.8
vrede in, kans op, 14.17
vrijgevigheid in, 4.28
Vndvana &, 8.21
vrouwen onbeschermd in, 16.7
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Kali-yuga (vervolg)
wapentuig van, 2.23
wetenschap in
beperkingen van, 7.4
zuiverheid van koe bevestigd door, 14
wetenschappers in, 11.33
ziel &, 2.17, 2.22
yoga in, 6.11-12, 6.20-23, 6.33
yuga’s (andere) &, 4.1
zinsbevrediging in, 17.16
zonnegod in
Vivasvn als, 4.1
Zie: Vivasvn
Kalki, Heer, 8.17
Kalmte, 16.1-3
Zie: Brahman
Kalpa definitie van, 8.17
Kalpa-s™tra’s, 11.48
Kma. Zie: Gehechtheid; Verlangen(s), materiële
Kaˆsa, Koning, 4.8, 9.34, 11.55, 16.20
Kandarpa (Cupido), KŠa vertegenwoordigd door,
10.28-28
Kapila (atheïst), 2.39, 10.26
Kapila, Heer, 4.16, 7.15
aangehaald m.b.t. zielsverhuizing, 8.25
KŠa vertegenwoordigd door, 10.26
& moeder, 2.39, 10.26
s‰khya-filosofie van, 2.39
vergeleken met atheïst Kapila, 2.39, 10.26
KraŠodaka-y… ViŠu, 10.20
Karma
als activiteit voor lichaam, 8.3
akarma &, 4.18, 4.20
definitie van, 7, 9, 8.3
voor doden, 14.16
als niet eeuwig, 10, 11
gebondenheid van, 2.50
geboorte volgens, 2.18, 2.27, 8.3, 13.5, 14.3, 15.8
geluk & leed vanwege, 9
als onderwerp van G…t, 7, 9, 11
van resultaatgerichte activiteiten, 2.47
reacties vanwege, 10
Zie: Reactie(s) voor zonden
tijd &, 9
toegewijde ziet genade van Heer in, 12.13-14
verandering van, door kennis, 10
vikarma &, 4.17, 4.20
Zie: Activiteit(en); Cyclus van
geboorte en dood; Materiële leven;
Reactie(s) voor zonden;
Resultaatgerichte activiteit; Werk
voordelen van, 16.16
vrijheid van, 30, 2.50-51, 3.31, 4.14
van vrome activiteiten, 2.8
‘vruchten afwerpen’ van reacties van, 9.2
wetten van, 23-24
Karmische reactie(s). Zie: Reactie(s) voor
zonden
Kalpa, definitie van,
Karma-kŠa, 2.42-43, 2.46
definitie van, 4.33
Zie: Resultaatgerichte activiteit
Karma-yoga. Zie: Yoga, Karma

Kal – Ken
Karm…(’s). Zie: Materialist(en)
KarŠa, 1.8, 2.35, 11.26-27, 11.26-27, 11.34, 18.78
familieleden van, 1.8
Krtikeya, Heer, 2.62
KŠa vertegenwoordigd door, 10.24
ouders van, 10.24
K…, koning van (Kirja), 1.5, 1.16-18, 1.16-18
Kastenstelsel, vedisch. Zie: varŠrama-dharmastelsel Cturmsya, 2.42-43, 4.28
Ka˜ha Upaniad aangehaald
Zie: Ka˜ha Upaniad geciteerd
m.b.t. Heer als een persoon, 13
m.b.t. ziel, geest, zintuigen, & zinsobjecten, 3.42
Ka˜ha Upaniad geciteerd
m.b.t. devotionele dienst, 8.14
m.b.t. geest, 6.34
m.b.t. KŠa
als Allerhoogste eeuwige, 7.10, 15.17
gekend door overgave, 8.14
als instandhouder van alles, 2.12
als oorzaak van alle oorzaken, 7.6
als veraf en dichtbij ons, 13.16
verslindend, iedereen, 11.32
woning van, 8.21
m.b.t. overgave aan de Heer, 8.14
m.b.t. spirituele wereld, 15.6
m.b.t. Superziel & boom van lichaam, 2.20
m.b.t. ziel, 2.20, 2.29, 13.13
Zie: Ka˜ha Upaniad aangehaald
Kau…tak… Upaniad geciteerd
m.b.t. het vervullen van verlangens door de
Heer, 5.15
Kavi’s
beste van, 10.37
KŠa als, 8.9
Kenner, de, als een factor van activiteit, 18.18
Kenner van het veld, de,
levend wezen als, 13.1-3, 13.5
& veld van activiteiten, 13.27, 14.3
Zie: Ziel(en); Superziel
Kennis
van dier, 18.22
betekenis van, 10.4-5, 13.19
doel van, Heer als, 9.17-17, 13.18
einde van, KŠa als, 11.38-38
als factor van activiteit, 18.18
fenomenale (materiële) & spirituele, 7.2
gebrek aan. Zie: Onwetendheid; Illusie
goedheid, in de hoedanigheid, 14.11, 14.17,
18.20-20
in de hoedanigheid goedheid, 14.11, 14.17, 18.2020
in de hoedanigheid hartstocht, 18.21-21
in de hoedanigheid onwetendheid, 18.22-22
KŠa
als, 11.38-38
Schepper van, 10.4-5
KŠa’s, 2.20, 6.39, 7.26-26, 11.38-38
vergeleken met die van levend wezen, 5.1515, 5.16
over levende wezens, alle, Heer heeft, 7.26-26
van levend wezen vergeleken met die van de
Heer, 5.15-15, 5.16

Ken –Ken
Kennis (vervolg)
van lichaam & niets anders, 18.22-22
materiële, 10.4-5
vergeleken met spirituele, 9.2, 10.4-5
van materiële wereld & haar oorsprong, 15.3-4
object van, als factor van activiteit, 18.18
onvoldoende zonder KŠa, 2.8
onwetendheid, in de hoedanigheid, 18.22-22
spirituele. Zie: Kennis, spirituele
van verleden, heden, & toekomst, 6.39, 7.26-26,
8.9, 11.7, 18.61
volmaaktheid van, 13.8-12, 16.23
van universum, 11.7
van gebruik van geweld, 2.21
vedische. Zie: Kennis, vedische
Kennis, spirituele
over de Absolute Waarheid, 7, 5.20, 11.52
academische, vergeleken met gerealiseerde, 6.8
activiteit in, 5.1
over activiteit & inactiviteit, 4.16-21, 4.33, 4.41
over activiteit, juiste & onjuiste, 18.30, 18.31
van Arjuna over universum, verleden, heden, &
toekomst, 11.7
autoriteit voor
kwalificaties voor, 2.7, 2.8, 2.12, 2.13, 13.5
Zie: Spiritueel leraar (leraren)
als begrip van lichaam & zijn kenner, 13.3
beheersing van zintuigen nodig voor, 2.6
belang van, 2.11, 2.13
beste van, KŠa offers aan Arjuna, 14.1-1
over bestuurder van universum, 8
betekenis van, 10.4-5, 13.19, 14.2
over bevrijdende & bindende activiteit in de
hoedanigheid goedheid, 18.30
over bevrijding, 2.2
proces van, 13.35-35
bevrijding niet gegarandeerd door, 3.33
van Bhagavad-g…t, 2.12
Zie: Bhagavad-g…t; Bhagavad-g…t zoals
ze is
als brahmaanse kwaliteit, 18.42
Brahman als, 13.18
over Brahman, 10.4-5, 18.64
van brhmaŠa, 10.4-5
bron(nen) van, 7.1-1
analytische studie als, 2.16
autoriteit als, 3, 1.43, 2.7, 2.8, 2.12, 2.13, 2.25,
4.16-17, 7.15, 9.34, 10.3, 13.5, 18.62
beheersing van zintuigen als, 4.39
Bhagavad-g…t als, 2.20, 2.29, 2.50, 3.2, 3.41,
4.42, 8.28, 10.2, 10.3, 11.48, 11.55, 13.1-2, 15.10,
18.67, 18.71, 18.73
devotionele dienst als, 2.39, 4.38, 6.8, 7.1, 8.14,
9.2, 9.4, 10.1-2, 10.10-10, 10.15, 10.17, 15.11,
15.20, 18.67
devotionele dienst alleen als, 7.3, 7.24-25, 9.2,
9.4, 11.52-53, 11.54-54, 15.11, 18.55-55, 18.67
drie niet-tegenstrijdige, 10.3
geloof als, 4.40, 6.47
genade van KŠa als, 7.24, 11.4, 11.52
heilige teksten als, 2.45, 7.15, 8.9, 10.3, 10.7,
10.32, 13.5, 15.15-15, 15.18-18
herhaling als, 12.18-19

Register
Kennis, spirituele (vervolg)
hoedanigheid goedheid als, 14.6-6,14.17
horen als, 4.4, 7.1, 9.1, 10.2, 11.52, 15.3-4, 18.7476
intelligentie als, 7.10
KŠa als, 15, 2.20, 2.39, 2.45, 3.2, 3.41, 4.4, 7.26,
9.1-1, 10.2, 10.4-5, 10.4-5, 10.8, 11.4, 11.7,
11.52, 15.15-15, 18.63-64, 18.74-76
KŠa-bewustzijn als, 7.1-1, 7.3, 7.24, 15.11
liefde voor KŠa als, 9.4
offer als, 4.33
opeenvolging van discipelen als, 14-15, 4.16,
7.2, 18.75
overgave aan de Heer als, 5.16-17, 10.2, 11.4,
11.52
realisatie als, 6.8-8
religie als, 2.14
research als, 14
S‰khya als, 13.25
sannys…’s als, 16.1-3
spiritueel leraar als, 2.7, 4.34-34, 4.35, 5.16, 10.3,
10.8, 11.34, 11.54, 13.24, 13.35, 16.1-3, 18.75
®r…mad-Bhgavatam als, 10.2, 10.3,10.9
Superziel als, 10.10-10, 13.18, 15.15-15
toegewijden als, 4.34-34, 7.30, 9.1, 13.24, 13.28,
15.3-4, 15.10, 17.26-27, 18.55
vrijheid van gehechtheid, angst, & woede
als, 4.10-10
Vysadeva als, 10.37
zelfgerealiseerde ziel als, 4.34-35
zelfrealisatie als, 15.11-11
complete, definitie van, 7.2
complete & perfecte, KŠa bron van, 7.1-2
culmineert in overgave, 18.66
cultivering van, 12.12-12, 16.1-3, 16.1-3
definitie van, 2.11
devotionele dienst in, 7.17-19, 15.20-20
over devotionele dienst, 10.10-11
doel van, 4.33
devotionele dienst aan KŠa als, 13.8-12
als doel van offer, 4.33-33
van doel van het leven, 7
als eeuwig, 9.2-2
experimentele, 3.3
van fundamentele waarheden, vijf, G…t geeft
uiteenzetting van, 7
gebrek aan. Zie: Illusie; Onwetendheid
met gebrek aan geloof, 4.40
als geheim, 9.2-2
als genade van de Heer aan Zijn toegewijden,
10.10-11
gerealiseerde, vergeleken met academische, 6.8-8
over geweld, 2.21
God gerealiseerd volgens, 7.17
over God’s grootheid, 10.7
over God, wetenschap van, 5.20
Zie: KŠa-bewustzijn
goedheid, in de hoedanigheid, 18.20-20, 18.22
Heer als, 13.18
Heer vat samen, voor Arjuna, 18.2-66
over Heer. Zie: Kennis, spirituele, over KŠa
in de hoedanigheden goedheid, hartstocht, &
onwetendheid, 18.20-22
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Kennis, spirituele (vervolg)
door hoedanigheid goedheid, 14.11, 14.17
van de hoedanigheid goedheid, 14.11, 14.17
hoogste, 7.17, 18.64-66
in de hoedanigheid goedheid, 18.20-20, 18.22
houding nodig voor krijgen van, 4.34-34
iedereen kan zich toeleggen op, 29-30
jñna &, 3.41
over karma, wet van, 4.14
koning van, G…t’s negende hoofdstuk als, 9.2
als koning van onderwijs, 9.2-2
over KŠa, 5.29-29
als alles, 18.78
activiteit in, 4.14-15
asaˆayaˆ samagram-stadium van, 7.1
belang van, 10.7-7
door bevrijde zielen, 4.15-15
bevrijding door, 4.9-9, 6.15, 7.7
bevrijding van reacties voor zonden door,
10.3-3
als bron van alles, 10.8
door devotionele dienst, alleen, 9.2
devotionele dienst geïnspireerd door, 10.7-7,
10.8, 10.42, 15.19-19
als doel van veda’s, 2.46, 17.28
eigendom van, 6.10
expansies van, 4.13
na vele geboorten, 7.19, 12.3-4
niet geopenbaard aan iedereen, 18.55
van geschriften, 10.7
graden van, 7.1
grootheid van, 10.7-7
halfgoden & wijzen hebben weinig, 10.2-2
van Heer als Superziel, 13.18
alleen Heer Zelf heeft, 10.15-15
Heer Zelf moet onthullen, 11.4
als hoogste kennis, 4.13, 7.16
impersonalisten kunnen niet hebben, 7.3,
10.19
van Ka˜ha Upaniad, 8.14
als kennis van alles, 15.19-19
als kennis van veda’s, 11.54
KŠa geeft meer van, aan Arjuna, 10.1-1
KŠa’s vermogen bedekt, 7.25-25
kwalificaties voor verkrijgen van, 6,
10.2-3, 18.67
levende wezens beperkt in begrip, 10.19-19
niet op materiële manier te bereiken, 11.4,
11.53
moeilijk te krijgen, 6
op moment van de dood, 7.30
als nectar, 10.18-18
niemand heeft, 7.26
niet-toegewijden kunnen niet geven, 4.4
overgave aan de Heer geïnspireerd
door, 10.7-7, 12.3-4
onvoorstelbaar, 8.9-9
regulerende principes die gevolgd
moeten worden voor, 11.54
door s‰khya-filosofie, 13.25
speculatief, als ontoereikend, 7.24
speculatie geeft geen, 8.9, 10.11, 11.4
stadia van, 10.15

Ken – Ken
Kennis, spirituele (vervolg)
suprematie van, 4.9-9, 5.25, 5.29-29, 10.7-8,
10.42
terug naar God door, 4.9-9
na terug naar God, 15.7
in toenemende realisatie van Zijn aspecten,
10.15
vedische literatuur ontoereikend voor, 7.24
volheden & mystieke vermogens van, 10.7-7
vrede door, 15.17
volmaaktheid door, 15.20-20
weggehouden van onintelligente
personen, 7.24-26
yoga-my bedekt, 7.25, 10.17
zeldzaamheid van, 7.3-3, 7.25-26, 7.26, 10.2-2,
10.14-15, 11.52
van Zichzelf, 4.4
& zuivere devotionele dienst, 7.17-19
zuiverheid nodig voor, 6.8-8
zuivering door, 4.10
van KŠa, 2.20, 6.39, 7.26-26
over alle levende wezens, 7.26-26
vergeleken met kennis van levend wezen
kennis, 5.15, 5.16
KŠa benaderd voor, 7.16-16
KŠa is alle, 11.38-38
KŠa heeft alle, 11.38-38
over KŠa’s
eigenaarschap, 5.2, 5.10-11, 5.29-29, 6.10
gedaante & activiteiten, 11.43
goddelijkheid, 15.19-19
grootheid, 10.19
verschijnen & activiteiten, 4.9-9, 11.43
volheden & mystieke vermogens, 10.7-7
door KŠa-bewustzijn, 5.16-18, 7.1-1
over KŠa-bewustzijn, activiteit in, 4.16-21, 4.33,
4.37, 4.41
KŠa-bewustzijn &, 6.2
kwalificaties voor ontvangen van, 2.12
over leed, 15.10
over levende wezens, 7.26-26
& lichaam, 13.4
positie van dienaarschap van, 18.73
relatie van, met de Heer, 4.17, 4.35-35, 13.3-3
als verschillend van Heer, 13.3-4
van levend wezen vergeleken met kennis van de
Heer, 5.15-15, 5.16
over lichaam, Heer, & levende wezens
samengevat, 13.19-19
over lichaam, ziel, Superziel, & bevrijding, 13.35-35
lust vernietigd, 3.41
materialisten hebben gebrek aan, 2.2
over materiële wereld & haar oorsprong, 15.3-4
over natuur, ziel & Superziel, 13.24-24
KŠa heeft, 8.9
noodzaak van, 2.29
offer door cultivering van, 9.15
offer met, 4.33-33
over offer, 4.30-33
onderverdelingen van, twee, 4.42
over onpersoonlijk spirituele natuur &
hoedanigheid goedheid, 18.20-20
onthechting in, 5.1, 5.2, 5.3, 6.10

Ken – Ken
Kennis, spirituele (vervolg)
bevrijding door, 5.3
onthechting nodig voor, 2.20
over oorzaken van activiteit, 18.17
over oorzaak van val, 13.20
overgave door, 15.5, 18.73, 7.19-19
perfect, 5.16-18
kenmerken van, 4.19-23
over relatie van levende wezens met KŠa,
4.35-35
van transcendentalist, 2.57
als perfectie van religie, 9.2-2
personen gekwalificeerd voor, 13.25-25
door persoon met kennis, 1.43
als plezierig, 9.2-2
poorten van lichaam &, 14.11
over prakti, purua, & …vara, 13.3
pratyaka, 9.2
prediken van. Zie: Prediken van KŠabewustzijn
proces van
begin van, nederigheid aan het, 13.8-12, 13.8-12
culminatie van, 13.8-12
als transcendentaal, 13.8-12
twintig onderdelen in, 13.8-12, 13.8-12
als voorbijgaand aan materiële
elementen, 13.8-12
realisatie &, 6.8-8
over religieuze principes, 4.16
S‰khya &, 2.39
soorten van, 18.66
van spiritueel leraar, bonafide, 5.16
door spiritueel leraar als directe ervaring, 18.75
over spirituele natuur & hoedanigheid goedheid,
18.20-20
over spirituele volmaaktheid, samenvatting van,
18.50-66
als subliem & zuiver, 4.38
over Superziel, 5.18, 13.28-29, 15.18
van Superziel over verleden, heden, & toekomst,
18.61
over suprematie van de Heer, 7.19-19
tegenwoordig veronachtzaamd, 14.16
theoretische, 16.23
voor tijd & omstandigheid, 4.7
toegewijden
begrijpen, alleen, 13.19-19
proberen te geven, 15.10
over toekomst, 6.39
voor toekomstige beschaving, KŠa regelt, 7
transcendentaal, 4.23, 14.2
waarde van, 4.36-39
van transcendentalisten, 15.11-11
over universum, 11.7
vastberadenheid in KŠa-bewustzijn &, 2.41
over veda’s, 8.11
Zie: Kennis, vedische
over veld van activiteit & kenner van activiteiten,
13.5-5, 13.19-19, 13.27, 14.3
vergeleken
met boot, 4.36-36
met lamp, 10.11
met materiële kennis, 9.2, 10.4-5

Register
Kennis, spirituele (vervolg)
met vuur, 4.19, 4.37
met wapen, 4.42
met zonlicht, 5.16-16
verloren door zondig verlangens, 3.6
verspreiding van. Zie: Devotionele dienst, van
prediken
vertrouwelijke, 9.1-2
diskwalificaties voor horen, 18.67
graden van, 18.64, 18.78
KŠa prijst, 9.1-2
van KŠa Zelf, 18.75-75
van zelf & Allerhoogste Zelf, 3.41
vertrouwelijkst, 15.20-20, 18.64-66, 18.66
van leed, 9.1-1
van strijd, 2.45
voor verlichting
vijñna, 13.19
over ViŠu’s, 7.4
volledige, kenmerken van, 4.19-23
volmaaktheid van
als kennis van & dienst aan de Heer, 13.8-12
KŠa-bewustzijn als, 16.23
voordeel/voordelen van, 2.51, 8.28, 11.55,15.10
Allerhoogste doel bereikt als, 13.35-35
bevrijding als, 4.9-9, 4.14, 4.17, 4.36-39,
6.15, 7.4, 7.7, 13.24-24, 13.35-35, 14.2-2
bevrijding van reacties voor zonden als, 4.19,
10.3-3
in detail, 9.1-2
geluk als, 9.2-2, 10.18-18
godsrealisatie als, 7.17, 13.25-25
herstel van relatie met de Heer als, 2.16
illusie weggenomen als, 2.13, 4.35-35, 5.16-17
karma veranderd als, 10
onthechting als, 15.1, 15.3-4
reacties voor zonden weggenomen als, 4.19,
4.37, 10.3-3
terug naar God als, 4.9-9, 11.43, 13.35-35, 15.15
tevredenheid van geest als, 17.16
transcendentie als, 2.52-54
verlichting als, 2.20
verlichting van leed als, 2.45, 4.36-36, 9.1-1
verlichting van treurnis als, 2.11
volmaaktheid als, 14.1-1, 15.20-20
vrede als, 4.38-39, 5.29, 15.17
zelfrealisatie als, 2.1, 6.37, 7.17, 9.2-2
zuivering als, 4.10
‘vuur’ van, karmische reacties &, 4.19
over wat wel & wat niet gedaan moet worden,
18.30, 18.31
weggeroofd door illusie, 7.15-15
werkelijke, als gelijk zien kenmerk van, 5.18-18,
7.15
over wet van karma, 4.14
over wezenlijke positie
van iemands zelf, 2.51
van levende wezens, 18.73
als wezenlijke positie van levend wezen, 5.15-15
zeldzaamheid van, 2.29-29
van zelf
enkelen verlangen, 7
gerealiseerde, 5.16-17
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Kennis, spirituele (vervolg)
over ziel & zielsverhuizing, 15.11-11
over ziel, 2.25, 2.29
activiteiten van, 9.2
& bewustzijn, 13.34-34
door Bhagavad-g…t, 2.1
kenmerken van, 2.20
van KŠa, 2.1
& lichaam, 3.41, 9.15
noodzaak van, 3.42, 9.1-2
& Superziel, 2.29
als verschillend van lichaam, 9.1-2
& zielsverhuizing, 15.10-11
over zielsverhuizing, 15.10-10
over zinsbevrediging, 18.36
over zuivere toegewijden, 9.28
zuivere toegewijden kunnen alleen begrijpen,
13.19
als zuiverste kennis, 9.2-2
Zie: Godsrealisatie; Kennis, vedische;
Onderwijs; Onwetendheid; S‰khya; Veda’s
Kennis, vedische, 2-3, 14-16, 2.45, 15.1
Bhagavad-g…t essentie van, 2, 14-16
culmineert in devotionele dienst, 15.19
devotionele dienst ontstegen aan, 9.2
geest tevreden door, 17.16
geleerden van, 9.20
KŠa als bron van, 10.8
KŠa geeft uit genade, 15.15
KŠa kennen als, 11.54
oorsprong & opeenvolging van, 14-15
research, geen kwestie van, 14
Vysadeva legde uit, 10.37
Keava, 8.22
Ke… demon & KŠa, 18.1-1
Ke…-ni™dana, reden dat KŠa bekendstaat als, 18.1-1
Kha˜v‰ga Mahrja, 2.72
Kinderen, 2.20, 3.38, 7.11, 7.15, 16.1-3
ongeboren, 3.38, 7.15
onwenselijke (varŠa-sa‰kara), 1.40-41, 3.24
plicht tegenover, 7.11, 7.15
K…rtana in KŠa-bewustzijn. Zie: Chanten in KŠabewustzijn
Koe(ien)
belang van, 14.16
bescherming van, 14.16, 18.44
doden van, als verboden & strafbaar, 14.16
Zie: Slachten van dieren
KŠa &, 1.15, 14.16
in KŠaloka, 10.28
KŠa vertegenwoordigd onder, 10.28-28
surabhi, 8.21
als zuiver, 14
Koeherdersjongens, 19, 11.8
Koning(en). Zie: Katriya(’s); Regering(en); specifieke
koningen
Koning, KŠa vertegenwoordigd door de, 10.27-27
Koninkrijk van de PŠava’s, 1.16-18, 1.31-35
Koninkrijk van God. Zie: Spirituele wereld
Kosmische gedaante van de Heer, 9.11
als adhidaiva, 8.4
als angstwekkend, 11.21-31, 11.36, 11.54
Arjuna

Ken – Kos
Kosmische gedaante van de Heer (vervolg)
bidt tot, 11.35-46
blij te zien, 11.35-36, 11.45
brengt zijn eerberuigingen aan, 11.35-44
getoond aan, 11.1, 11.3, 11.5-32, 11.45-49
getoond aan, lot van het leger van de Kuru’s,
11.26-28, 11.49
kan KŠa niet vergeten ondanks, 11.41-42
redenen, voor verlangen te zien, 11.1-3, 11.8
verstoord toen hij zag, 11.14, 11.2425, 11.35, 11.45-45, 11.49
verward door, 11.25
vraagt genade van, 11.25, 11.31
vraagt om te zien, 11.1, 11.3-4
vreesde, 11.48
was enige die kon zien, 11.13
was niet bevreesd voor, 11.14
als beginloos, 11.16, 11.19
voor beginneling, 8.4
als bewijs van KŠa’s goddelijkheid, 11.1-3, 11.8,
11.54
demonen vrezen, 11.36
doden door, 11.26-28, 11.32
doel van KŠa’s tonen van, 11.49, 11.54
Duryodhana &, 11.47
gebeden tot, door Arjuna, 11.35-46
gezien
op andere planeten, 11.20, 11.23, 11.36, 11.47
alleen met devotie, 11.52
alleen door openbaring door KŠa, 11.5, 11.8-9
nooit tevoren in de gedaante die aan Arjuna
werd getoond, 11.47-48
door toegewijden, 11.47
als ‘volledig aanwezig, op één plaats’, 11.7,
11.11, 11.15
door Vysadeva & Sañjaya, 18.77
alleen door zuivere toegewijden, 11.48
halfgoden vrezen, 11.21
interesse van toegewijden in, 11.8,11.48, 11.49,
11.54
inwoners van planeten verstoord door, 11.20,
11.23
kenmerken van, 11.5-7, 11.11-13, 11.15-32
KŠa
als, 9.19
bereidt Arjuna voor om te zien, 11.5-7
toont Arjuna, 11.1, 11.5-32, 11.45-49
KŠa’s oorspronkelijke gedaante vervangt, voor
Arjuna, 11.1, 11.50-51
KŠa’s suprematie geopenbaard door, 11.5-47
lot van het leger van Kuru’s gezien in, 11.26-28
materialisten beschouwen, als Allerhoogste, 4.10
als materieel & tijdelijk, 11.45
missie van, 11.31-32
moeilijk te zien, 11.17, 11.45, 11.48
monden van, 11.16, 11.19, 11.24-30
ogen om te zien, KŠa kan geven, 11.8-8
als onbeperkt, 11.4-13, 11.16-25, 11.28-30
planeten gesteund door, 15.13
Sañjaya
herinnert zich, 18.77-78
probeerde te beschrijven, 11.12
schittering van, 11.11-12, 11.17-19, 11.21, 11.30, 11.47

Kos – K
Kosmische gedaante van de Heer (vervolg)
als tijdelijk, 11.5, 11.46, 11.54, 11.55
als transcendentaal, 11.5
uitkomst van de Slag op Kuruketra getoond
in, 11.26-28
verering van, 9.15
vergeleken
met KŠa’s oorspronkelijke gedaante, 11.54
met materiële natuur, 11.5
verslindt iedereen, 11.26-28, 11.32
vertegenwoordigingen van delen van, 8.4
visie van, alleen KŠa geeft, 11.4, 11.8-8
volmaakte wezens vereren, 11.36
als vurig, 11.17, 11.19, 11.24-25, 11.28-30
zuivere toegewijden &, 11.54
Kosmische tijdperken. Zie: Dvpara-yuga; Kali-yuga;
Satya-yuga; Tret-yuga; Yuga(’s)
Kracht
buitengewone, waar KŠa & Arjuna aanwezig
zijn, 18.78
demonen trots op, 16.18
als eigenschap van katriya, 18.43
KŠa vertegenwoordigd door, 10.36
onthechting van, 18.51-53
voedsel voor, 17.8
Krishna. Zie: KŠa, Heer
Kpcrya, 1.8, 1.26
KpaŠa definitie van de, 2.7
KŠa geciteerd. Zie: relevante verzen in de
Bhagavad-g…t
KŠa, Heer
als aantrekkelijk voor iedereen, 11.50
aanwijzing(en) van, 10.3
afwegen van, 18.63-63
Arjuna aanvaardt, 18.73-73
noodzaak van navolgen van, 18.59-60
door spiritueel leraar, 10.3, 18.63
veronachtzaming van, 18.59-60
vertrouwelijkst, 18.78
Zie: specifieke instructies
aard van. Zie: specifieke kenmerken van KŠa
als absolute, 4.5, 4.35, 12.5
als Absolute Waarheid, 2.2, 6.38, 7.4, 7.7-7, 10.3,
10.12-13, 11.54, 18.78
als acintya, 8.9-9
activiteit voor, 3.22-24
activiteiten van. Zie: KŠa, activiteiten van
vermaak van
activiteiten van vermaak van, 20, 7.25, 9.11
goed voor iedereen, 11.36
grootheid vertoond door, 9.11, 10.36
horen van, als nectar, 10.18-18
als kind, 9.11
activiteiten van vermaak op de aarde van.
Zie: KŠa, activiteiten van vermaak van
als Acyuta, 8.3
als adhiyajña, 8.4
als advaita, 4.5
als afstammeling van VŠi, 3.36
als alaantrekkelijk, 18.66
als algenadig, 15.15
als algoed, 11.36-36, 15.15
als Allerhoogste

Register
KŠa, Heer (vervolg)
autoriteit, 3.22, 4.4, 7.1, 8.1
bedrieger, 10.36
bestuurder, 7.5, 7.21, 7.30, 8.9-9, 9.4, 9.5-10,
11.33, 13.3, 13.27, 16.8
Brahman, 5-6
bron, 6.29, 6.30, 7.6-12, 10.8-8, 10.20
eeuwig, 7.10
eigenaar, 2.66, 2.71, 5.2, 5.10, 5.29-29, 10.3-3,
11.55
genieter, 2.63, 8.8, 9.24
genieter, eigenaar, & vriend, 2.66
hoogste en voornaamste doel, 11.18
individueel persoon, 2.12-12
instandhouder, 15.17-17
leraar, 2.32
meester, 1.22, 7.20
mysticus, 10.17-18, 11.4, 11.8, 11.9
oorzaak, 2.2, 4.35, 7.2-3, 7.6-11, 7.19-19, 9.4-10,
10.8-8, 10.20, 11.54
Schepper, 9.7-8
spiritueel leraar, 11.43, 11.54
toevlucht, 11.37, 11.38-38
vader, 3.24, 6.29
verblijfplaats, 18.62
vererenswaardig persoon, 10.42
vernietiger, 11.32
voorvader, 10.6-6
vriend, 2.66
als Allerhoogste Absolute Waarheid, 18.78
als Allerhoogste Heer, 4.3, 4.35-35, 5.17, 6.30,
6.47, 7.15, 7.24-24, 7.30-30, 9.11-11, 9.15,
10.2, 10.3-3, 11.8, 11.18, 11.31, 11.43, 11.44,
15.18-19
aanvaard door alle toegewijden, 4.4
aanvaarding van, 2.29
afgunstigheid vanwege, 18.67
Arjuna aanvaart, 4.3, 10.12-15, 11.54
Arjuna wil vaststellen, 11.1, 11.3
autoriteiten bevestigen, 10.12-13, 10.12-13
bewijs voor, 2.2
Bhagavad-g…t legt uit, 4.42
kennis over, 4.9-10
kind-zijn bewijs van, 9.11
Parara Muni aanvaart, 10.1
als Superziel, 10.11-11, 10.20-20, 10.42, 13.3,
14.27, 18.61
Zie: Allerhoogste Heer
als Allerhoogste Persoonlijkheid Gods, 3, 13, 9.13,
9.14, 10.12-17, 11.8, 11.18, 11.38-38, 11.43, 11.46,
11.54, 18.78
alles bevindt zich in, 8.22-22
als alles & onafhankelijk, 7.12-12
alles in verband met, 7.19-19
als almachtig, 10.39, 11.40, 13.14, 18.73
als alomtegenwoordig, 6.29, 6.30, 9.4-6, 9.11,
11.2, 11.38-38, 11.40, 18.46
hoewel in hart van iedereen, 15.15
hoewel losstaand van, 11.3
als Superziel, 10.42-42
hoewel in Zijn woning, 8.22-22, 9.11
alomtegenwoordige volheden van, 10.16-17
als alwetend, 4.15, 6.39, 8.9, 11.38-38
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KŠa, Heer (vervolg)
als ananta, 11.37
Arjuna &. Zie: Arjuna, KŠa & ...
als asamaurdhva, 10.42
als ascese van asceten, 7.9
als auteur & kenner van veda’s, 2.46, 4.7
als auteur van Vednta-s™tra, 18.1
als autoriteit over devotionele dienst, 7.1
als autoriteit, hoogste van Allerhoogste, 4.4, 8.1
als avontuur, 10.36
in baarmoeder, 11.52
in banyanboom-analogie, 15.3-4
als basis van alles, 9.4-8, 9.18-18
Zie: KŠa, als oorzaak van ...
bedekt door yoga-my, 11.52
als bedrieger, Allerhoogste, 10.36
Beeldgedaante van, 11.55
Zie: Beeldgedaante(n) van Allerhoogste
Heer
als beginloos, 4.5, 4.6-6, 10.3-3, 11.16, 11.19
als begin, midden, & eind van alle wezens,
10.20-20
als belangrijkste begunstigde van offer, 3.11
bekendheid als, 1.15
bekritiseerd wanneer verschijnend als mens, 20
als bekwaamheid in de mens, 7.8
benodigdheden van het leven gegeven door, 9.29
bereiken van
door devotionele dienst, 7.18-18, 8.5-8, 8.14-15,
8.22-22, 9.26, 9.34-34, 12.8-9, 18.65-66
door zich KŠa te herinneren, 8.5-8
KŠa’s belofte van, 12.8, 18.65-66
door onpersoonlijk proces, voorwaarden
voor, 12.3-4
door toegewijden, 13.19-19
Zie: Bevrijding; God, terug naar
bescherming door, 9.18, 18.66
voor Zijn toegewijden, 9.22, 9.31, 9.34, 18.58,
18.66-66
bespotting van, 6.47, 7.15, 7.24, 9.1, 9.11-11, 9.12,
11.48, 11.51, 11.52, 16.18
Zie: Overtreding(en), tegenover KŠa
als besturend beginsel, 7.30
als bestuurder
van alles, 7.5, 7.21, 8.9-9, 9.5-11, 11.33, 11.43,
13.3, 13.27
door Zijn energieën, 9.5-10, 9.11
van geest, 1.24
van levende wezens, 13.3, 16.19-20, 18.61-61
van materiële wereld & natuur, 8, 3.27, 9.5-10,
9.11, 13.27
van my, 7.14
van planeten, 4.1, 9.6
als Superziel, 8.9
vergeleken met ondergeschikte bestuurders,
9.11
van zielsverhuizing, 16.19-20
van zintuigen van levende wezens, 1.15, 1.24,
13.3
als bevrijder van Zijn toegewijde, 12.6-7, 12.6-7,
18.46
bewustzijn over. Zie: KŠa-bewustzijn
Bhagavad-g…t

K – K
KŠa, Heer (vervolg)
gesproken door, 3, 4, 11, 31, 1.1, 2.1, 2.20, 4.1, 4.42,
10.14, 10.15
als leer van, 2.29
als Bhagavn, 3, 10.1
naam van, definitie van, 2.2, 10.1
Bh…madeva &, 7.25
als Bh™ta-bhvana, 10.15-15
als Bh™tea, 10.15-15
blik van, schepping door, 9.10
als boter voor offer, 9.16
als boven alles, 2.2
als bovenmenselijk, 4.4
als Brahm, 11.39
brahmajyoti bedekt gedaante van, 7.25
Brahman &, 13, 7.10, 13.13, 14.27-27
als bron. Zie: KŠa, als oorsprong
als de onuitputtelijke bron of reservoir van alle
vreugde, 19
demonen verslagen door, 1.15, 4.8-8, 8.17, 16.20
als Devadeva, 10.15-15
Devak… &, 4.8
als Devak…-nandana, 1.15
devotionele dienst aan. Zie: Devotionele dienst
devotionele dienst bedoeld voor, 9.34-34
devotionele gedaante van, 3.10
Zie: Beeldgedaante(n) van Allerhoogste
Heer
als dienaar van Arjuna, 1.21-22, 1.21-22
dienst aan. Zie: Devotionele dienst
discipel van, Vivasvn als, 4.15
doden door, 11.55
van demonen, 2.4, 4.8-8, 8.2-2, 8.17, 16.20
als kosmische gedaante, 11.26-30, 11.32
als doder van de Madhu demon (Madhus™dana),
2.4, 8.2
reden voor bekendheid als, 1.15, 2.1-1, 8.2
als doel, 3.26, 7.18, 9.18-18, 10.10, 11.18, 17.28
van kennis, 9.17-17, 13.8-12
van veda’s, 2.46, 2.52, 3.26, 9.17-17, 9.20, 15.1,
17.28
van vedische rituelen & offers, 3.26
als dood, 9.19, 10.34
dualiteit &, 5.17
& Duryodhana, 11.47
eenheid met, 5.3
van zuivere toegewijde, 18.54
als een met, maar verschillend van, alles, 18.78
eerbetuigingen aan, 9.34-34
door Arjuna, 11.39-40
als eeuwig, 4.4, 7.25-25, 10.12-13, 11.19
Allerhoogste, 15.17
transcendentaal & oorspronkelijke persoon,
10.12-13, 10.12-13
als eeuwig gelukkig, 19
als eigenaar, 2.66, 2.71, 5.2, 5.10, 5.29-29, 10.3-3,
11.55
kennis over, 5.10-12
van tempel, 11.55
van de zintuigen, 6.26
van alles. Zie: KŠa, als eigenaar
eigenschappen van, 4.5
drie, 6.15

K – K
KŠa, Heer (vervolg)
herinneren van, 8.9-9
Zie: KŠa, volheden van
energieën van. Zie: Energie, van de Heer
als energie van planeten, 15.13
als essentie van alles, 15.12-14
eten door, 9.26
expansie(s) van
als Heer Balarma, 10.37
devotionele dienst aan, 8.14, 14.26
eerste, 10.37
Zijn gedaanten buiten Vndvana als, 10.37
incarnaties als, 4.35
als jeugdig, 11.46
KŠa als oorsprong van, 11.46
levende wezens als, 4.35, 15.7
als Mah-ViŠu, 11.54
als NryaŠa, 10.8, 11.45, 14.26
oorspronkelijke identiteit blijft ondanks, 4.35
primair & secondair, 15.7
purua, 7.4
voor schepping, 7.4, 9.8, 10.20
in spirituele hemel, 11.45
Superziel als, 6.31-31, 7.4, 7.15, 10.42, 13.3
als transcendentaal & volledig in alle
volheden, 14.26
typen van, 10.37
in VaikuŠ˜ha planeten, 8.22, 15.7
vergeleken met vruchten, bloemen, &
bladeren, 8.22
in ViŠu-gedaanten, 10.20, 11.46-46
viŠu-tattva, 15.7
voorbeelden van, 4.13, 8.8, 14.26, 15.7, 18.65
wereld instandgehouden door, 10.42
Zie: Allerhoogste Heer, expansie(s)
van; KŠa, gedaante(n)
van; KŠa, incarnatie(s) van;
Superziel;
familie van, vol liefde voor Hem, 11.8
als filosoof, 2.34
met fluit, 4.6
als geboorte, 10.34
geciteerd. Zie: Bhagavad-g…t geciteerd
gedaante(n) van
absolute natuur van, 2.2, 4.5, 4.6-6, 4.9, 7.24,
7.25, 9.5, 9.11, 9.12, 11.54, 13.14-15
Arjuna getoond, 9.11, 11.50, 11.55
beschreven, 6.47, 8.21, 18.65
als Caitanya, 3.10
devotionele, 3.10
van eeuwigheid, kennis & gelukzaligheid
(sac-cid-nanda), 2.2, 9.11, 11.54
groei van, 4.6
halfgoden willen zien, 11.52
als jeugdig, 4.5-6, 11.46
lotusogen van, 11.2
meditatie op, 9.22, 18.65
menselijke, 4.5-6, 9.11, 11.51
als NryaŠa, 11.45-45, 11.50, 11.54
oorspronkelijke, 4.6-6, 4.7, 11.1, 11.50-51, 11.54,
11.55, 18.65
opvattingen van impersonalisten over, 7.24,
7.26, 9.11

Register
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KŠa, Heer (vervolg)
als persoonlijk, 4.10, 7.24
als sac-cid-nanda, 4.5, 9.11, 11.54
Sañjaya herinnert, 18.77-77
als saumya-vapuƒ, 11.50
schoonheid van, 8.21, 11.50, 11.51, 18.65, 18.66
als ®ymasundara, 11.55
als tijd, 11.32, 11.55
tijdens ‘geboorte,’ 11.53
toegewijde concentreert zich op, 9.13, 11.8,
18.65
tweearmige, 11.50, 11.54, 11.55
vergeleken met
materieel lichaam, 9.11-12, 11.43, 13.18
kosmische gedaante, 11.54
vermogens van, 9.11, 13.14
vierarmige, 9.11, 11.46, 11.50, 11.53-55
yoga-my bedekt, 7.25
zien, kwalificaties voor, 11.52-54
zintuigen van, 13.15
Zie: KŠa, incarnatie(s) van
gebeden tot. Zie: Gebeden
geboorte, activiteiten van vermaak van, 4.6, 11.50,
11.52, 11.53, 11.54
Zie: KŠa, verschijning(en) van
geest van, niet verschillend van Zichzelf, 9.34
geëxpandeerd als Superziel. Zie: Superziel
gehechtheid aan, 5.5, 6.35
Zie: Liefde voor de Heer
geheugen van, 4.5-5
gehoorzaamheid aan, 2.48
noodzaak van, 3.32
vergeleken met imitatie van, 3.24
als gelijk aan iedereen, 9.29-29
gelijkheid met
kwalitatieve, door devotionele dienst, 14.26
niemand heeft kwantitatieve, 11.43-43
geloof in, 6, 24, 4.39, 4.42, 9.3
Zie: Geloof in God
geloof in halfgoden gesterkt door, 7.21-21
als geluid in ether, 7.8
geluksgodin &, 1.14, 1.36-36
genade van, 4.16, 15.15
door de ziel als Superziel te
als geneeskrachtige kruid, 9.16
als genieter van alles, 2.63, 2.66, 8.8, 9.24
als genieter van offers, 9.24, 9.26-27
niet geopenbaard aan iedereen, 18.55
gerechtigheid van, & geweld, 2.21
niet geschapen, 10.3-3
als getuigen, 2.22
Zie: Superziel
als geur van aarde, oorspronkelijke, 7.9
in gezinsleven, 3.23
gloed van vuur & straling van, 15.12-12
goddelijkheid van. Zie: KŠa, als Allerhoogste
Heer
als God der goden, 11.37-37
als goed voor iedereen, 15.15
Govardhana, Heuvel &, 3.24
als Govinda, 2.2, 7.3, 8.21
reden voor bekendheid als, 1.15, 1.32-35, 3.13
grootheid van, 10.12-13, 10.12-13, 10.19-19, 10.40-42,

974 / Bhagavad-gŸTĀ zoals ze is
KŠa, Heer (vervolg)
11.37-37, 11.43-44, 15.12-15, 15.18-18
Zie: KŠa, als Allerhoogste ...;
KŠa, volheden van
halfgoden ondergeschikt aan, 7.22-22, 10.2-2,
10.42
als ‘niet degenen die handelt,’ 4.13
in hart van iedereen, 1.15, 6.29-29, 15.15-15
Zie: Superziel
als Heer
van iedereen, 3.10, 6.30, 10.15-15
van materiële natuur, 13.15
van universum, 10.15-15
heilige tekst aangehaald door, 13.5, 18.4, 18.13
herinnering van. Zie: Herinnering in KŠabewustzijn
herinnering, kennis, & vergeetachtigheid van,
15.15-15
als hitte in vuur, 7.9
als hogere energie, 6.29
hoornschelp weerklonken door, 1.14-15
als H…kea, 1.22, 1.24, 2.10, 18.46
reden voor bekendheid als, 1.15, 3.27, 6.26,
13.3, 18.1-1
als iedereen, 9.17-17
illusionerende energie van. Zie: Energie; My
imitatie van, vergeleken met gehoorzaamheid
aan, 3.24
incarnatie(s) van
atheïstische opvattingen over, 7.15
voor bescherming van dieren, 4.7
Brahm prijst, 4.5
Brahma-saˆhit somt op, 4.5
Boeddha als, 4.7
Caitanya als, 4.8, 16.1-3
incarnaties van toegewijden
voor schepping, 7.4, 9.8, 10.20
valse, 3.24
als individu, 2.39, 9.4-5
als instandhouder, 8.9-9, 9.4-10, 13.15, 15.13,
15.17-17
van eeuwige religie, 11.18
van iedereen & alles, 9.4-10, 9.18-18
instructies van. Zie: KŠa,
aanwijzing(en) van
als intelligentie, 7.10
intern vermogen van, 7.25-25
als Jagatpati, 10.15-15
als Janrdana, 1.37-38, 3.1, 10.18
als eeuwig jeugdig, 4.5-6
Kaˆsa &, 9.34, 11.55
als kavi, 8.9
als kenner van alles, 4.15, 6.39, 8.9, 11.38-38
als ook een kenner van lichaam, 13.3-3
als kennis, alle, 11.38-38
kennis over. Zie: Kennis, over KŠa
kennis van, 6.39, 7.26-26. Zie: Kennis, bron(nen)
van, KŠa als
als Keava, 3.1
als Ke…-ni™dana, 18.1-1
kleding van, 6.47, 8.21
als kleiner dan het kleinste, 8.9-9
koeien van, 10.28

K – K
KŠa, Heer (vervolg)
als koeherder, 10.28
koeherdersvrienden van, 11.8
als kosmische gedaante, 9.19, 11.31-32, 11.54,
18.77-77
Zie: Kosmische gedaante
als kracht van sterken, 7.11, 10.36
katriya rol van, 3.22
als leider van iedereen, 4.11
als leraar
van Arjuna, 2.20
van Brahm, 2.29
leringen van, waarde & noodzaak van volgen
van, 3.31-32
levende wezens als, 9.17
levende wezens &. Zie: Levend wezen (levende
wezens), KŠa & ...
als levende wezens toegenegen, 7.14
als leven van iedereen, 7.9, 18.20
als leven & ziel van materiële manifestatie, 10.20
lichaam van. Zie: KŠa, gedaante(n) van
als licht van zon & maan, 7.8-8, 15.12-12
liefde voor. Zie: Liefde voor de Heer
literatuur over, blijft altijd boeien, 10.18
lot van leger van Kuru’s aangeduid aan Arjuna
door, 11.26-28, 11.32-34, 11.49
met lotusogen, 11.2
lotusvoeten van, 2.51
als lucht, 11.39
als maan, 11.39, 15.13
als maanlicht, 7.8-8
maanlicht & schittering van, 15.12-12
als Mdhava, 1.36
Mdhavendra Pur… herinnert zich, 2.52
als mahtm, 11.37
als Mah-ViŠu, 10.20
manifestaties van, niet te zien of te horen voor,
11.6
materialisten kunnen niet begrijpen, 4.5
materieel gezien niet waarneembaar, 9.4
materiële & spirituele hetzelfde voor, 9.19
meditatie op. Zie: Zich herinneren van KŠa
als meester
eerbiedwaardige, 11.43
van iedereen, 7.20, 11.40
van alle mystici, 18.78
van alle mystiek, 11.4-4, 18.75-75
van offer, 9.24
van alle yoga’s, 18.75
van zintuigen, 3.27, 11.36, 18.1-1, 18.46
menselijke verschijning van, niet begrepen,
9.11-11
menselijke wezens
afhankelijk van, 15.13
ontworpen naar, 7.15
als moed van machtigen, 7.10
als moeder, 6.29, 9.17
moeder van, 4.4, 4.8, 6.47, 7.3, 10.8, 11.52
als Mukunda, 1.41
reden voor bekendheid als, 2.51, 3.13
als mysticus, Allerhoogste, 10.17-18, 11.4, 11.8, 11.9
mystieke vermogens van, kennis over, 10.7-7
mystieke volheid van, 9.5-5

K – K
KŠa, Heer (vervolg)
naam (namen) van
absolute natuur van, 12.8
chanten van. Zie: Chanten in KŠabewustzijn
definitie van, 19
impersonalisten vermijden, 7.8
plezier van horen, 11.36
voorbeelden van, 6.47
Zie: specifieke namen van KŠa
als NryaŠa, 4.6, 11.54
bij geboorte, 11.50
natuur bevrucht door, 14.27
neutraliteit van, 6.29, 9.9-10
als nirguŠa, 7.12
als object van kennis, 9.17-17
als offer, 9.16-16
offer bedoeld voor, 9.24
als offergave, 9.16-16
als offering aan voorouders, 9.16
offeringen aanvaard door, 9.26-27
offeringen geschikt voor, 11.55
officiers & managers van, halfgoden als, 9.23
ogen van, vergeleken met lotusbloem, 11.2
ogenschijnlijk ouder worden van, 4.6
als oˆ (oˆkra), 7.8-8, 8.13, 9.17-17
omgang met, 15.7
bereiken van, 10.42, 12.8-8
geluk van, 19
als onafhankelijk, 4.7, 7.12, 3.22
als onbegrensd, 7.23, 10.19-19, 11.37, 11.38
als onbeperkt, 11.37, 11.38
onbereikbaar door demonen, 16.20
als ondernemend & hard werkend, 10.36
ondervraagt Arjuna, 18.72
als onfeilbaar, 1.21-22, 1.21-22, 4.5, 7.25
als ongeboren, 4.6-6, 7.25-25, 10.3-3, 10.12-13,
10.12-13
als onsterfelijkheid, 9.19
ontbinding door, 7.6
onthecht van Zijn schepping, 9.4-4
als ontstegen aan hoedanigheden van de natuur,
4.4
onthechting als volheid van, 18.78
onuitputtelijk, 7.13, 7.25, 11.18
als onveranderlijk, 4.13
als onvoorstelbaar, redenen voor, 8.9-9
oom van, 9.34
oordeel over onthechting gegeven door, 18.4
als oorsprong, 6.30, 7.6-11, 9.4-10, 10.2-2, 10.8-8,
15.3-4
van alles, 2.2, 6.29-30, 10.15-15, 10.20, 10.42,
13.17, 15.3-4
van eigenschappen, alle, goede of slechte,
10.4-5, 10.4-5
van alle eigenschappen van levendewezens,
10.4-5, 10.4-5
van expansies, 11.46
van gedaanten van God, 11.54, 11.55
van halfgoden & wijzen, 10.2-2, 10.8, 10.42
van herinnering, kennis, &
vergeetachtigheid, 15.15-15
van hoedanigheden van de natuur, 7.12-12

Register
KŠa, Heer (vervolg)
van incarnaties, 4.8, 11.1
van alle kennis, 7.1-2
van Kumra’s, vier, 10.6-6
van het leven, 7.9-10, 10.6-6
van levende wezens, 10.6-6, 10.42, 11.2-2,
13.17, 18.46
van Manu’s, 10.6-6
van materiële & spirituele werelden, 10.8-8
van plezier, 1.32-35
van schepping, 11.2
van universum, 10.20
van veda’s, 15.15-15
van vedische kennis, 10.8
van warmte & regen, 9.19
van alle zintuigen, 13.15-15
als oorspronkelijke
gedaante van God, 11.54, 18.65
geur van aarde, 7.9
persoon, 4.5, 10.12-13, 10.12-13
persoonlijkheid van God, 11.38, 11.46, 11.54
Schepper, 11.37-37
spiritueel leraar, 11.43
zaad van bestaan, 7.10
oorsprong van, als onbekend, 10.2-2
als oorsprong van het leven. Zie: KŠa, als
oorsprong ...
als oorzaak
van onze activiteiten, 4.21
van alles, 13, 7.6-12, 7.19-19, 9.4-5
van alle oorzaken, 4.35, 7.2, 7.3, 7.6, 7.19-19,
9.18, 10.2-2, 10.8-8, 10.13, 10.20, 10.39-39,
11.1, 11.37-37, 11.54
van vermogens van levende wezens, 7.19
opeenvolging van discipelen &. Zie:
Opeenvolging van discipelen;
Spiritueel leraar (leraren)
als oplossing van alle problemen, 2.7-8
ouders van, 1.15, 9.11, 11.53
als oudste persoon, 8.9-9, 11.18, 11.38
Zie: KŠa, als oorspronkelijke persoon
als overal, 6.29, 6.30
Zie: KŠa, als alomtegenwoordig
overal aanwezig, 6.29-30, 9.4-6, 9.11, 10.42, 11.2,
11.38-38, 11.40, 18.46
overgave aan. Zie: Overgave aan de Heer
als overgrootvader, 11.39-39
als overwinning, 10.36
overwinning door aanwezigheid van, 18.74, 18.78
PŠava’s &, 1.14-15, 1.20, 7.25
als Parabrahman, van paraˆ brahma, 5-6, 7.10,
10.13, 18.62
als paraˆ dhma, 18.62
als Prtha-srathi, reden voor bekendheid als, 1.15
perfectie volgens, 3.19
als persoon, 4.5, 7.24-24, 8.9, 10.12-13, 10.12-13,
11.54
vergeleken met onpersoonlijk besef,
7.26-27
persoonlijke gedaante van, moeilijkheid te
kennen, 7.24-25
persoonlijk gezien, 15.7
plan van, voor materiële wereld, 11.33
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KŠa, Heer (vervolg)
planeet (planeten) van, 6.15
bereiken van, 7.23, 7.24, 7.29
Zie: God, terug naar; Spirituele planeten
plicht voor, 3.22-24
prakti van, 4.6
als Prapitmaha, reden voor bekendheid als, 10.6
als purua, 15.1
als Puruottama, 8.1-1, 10.15-15, 11.3
als Rmacandra, 1.20
rsa-dans van, imitatie van, 3.24
realiseren van, het zich, 15.15, 18.78
stadia van, 15.15
Zie: Godsrealisatie
reden voor bekendheid als, 3.13
regering van, halfgoden in, 9.23
relaties, alle besloten in, 11.14
relaties met, 4-5, 2.10, 4.11
KŠa, heeft verschillende namen, 1.15
soorten van, 11.14
voorbeelden van, 6.47
religie beschermd door, 4.7-8
als ritueel, 9.16-16
roem van, Arjuna prijst, 11.36-40
als sac-cid-nanda, 13, 4.4, 7.24
Sañjaya, geprezen door, 18.74-78
Sañjaya prijst, 18.74-78
®a‰karcrya aanvaart, 7.3
sarcasme van, tot Arjuna, 2.26
als Schepper, 4.13, 9.7-8
oorspronkelijke, 11.37
van varŠrama, 4.13-13
Zie: KŠa, als oorzaak ...
schepping &, 10.3
als schepping & vernietiging, 9.18-18
als schijnend als de zon, 8.9
schoonheid van, 2.59, 6.47, 8.21, 11.50, 11.51, 18.65,
18.66
®iupla &, 7.25
Slag op Kuruketra &, 2.38, 3.20, 4.6, 9.11,
11.33-34
uitkomst van, voorspeld door, 11.32-34
als smaak van water, 7.8-8
sociale geldingen geschapen door, 4.13-13
als spiritueel leraar, 2.7-7, 11.43
als spiritueel leraar van Arjuna, 2.7-9
spiritueel leraar vertegenwoordigt, 13.8-12
spiritueel leven uitgelegd door, 3.2
in spirituele wereld hoewel alomtegenwoordig,
8.22-22
sprekend over Zichzelf, 4.4
als ‘sterkarmige,’ 18.1
straf van Kuru’s verlangd door, 1.32-35
strijdwagen van, 1.14, 1.20, 1.24
vlag op, 1.20-20
als superieur aan Brahman, 2.12
als Superziel, 6.29-30, 6.31-31, 7.21-21, 7.26, 8.4,
9.11, 10.10, 10.11, 10.20-20, 10.42, 13.1-3, 13.15-16,
14.27, 15.15-15, 18.61
Zie: Superziel
& Superziel, eenheid van, 6.31-31
suprematie van, 2.2, 4.5-6, 6.29-30, 6.32, 6.38, 7.1-3,
7.6-13, 7.15, 7.19-19, 7.20, 7.24-25, 7.30,

K – K
KŠa, Heer (vervolg)
8.8, 8.22-22, 9.1, 9.4-19, 9.23-23, 10.1, 10.2-8,
10.12-16, 10.38-42, 11.5-44, 13.13-16, 13.1818, 13.20, 15.18-19, 18.4, 18.14, 18.16, 18.46,
18.49, 18.55, 18.57, 18.59-59, 18.66-67, 18.7373, 18.75-75, 18.78-78
Bhagavad-g…t onderwijst, 15.19
Brahma-saˆhit aangehaald m.b.t., 2.2
gezaghebbende referenties voor, 10.7-8
in detail, 11.37-38, 11.43-43
in geheugen, 4.5-5
kosmische gedaante onthult, 11.3, 11.5-47
KŠa’s vermogen beperkt kennis van, 7.2526
noodzaak van kennen van, 5.29
vergeetachtigheid van, 5.25
als ®ymasundara, 6.30, 9.19, 11.52, 11.55
beschrijving van, 6.47
tante van, 1.25
tempel(s) van
Ambar…a Mahrja &, 2.61
lichaam als, 9.11
tevredenheid van, 2.64, 2.71
alleen door devotionele dienst, 10.11
stelt iedereen tevreden, 2.41
als doel van varŠrama-dharma’s, 2.48
als tijd, 10.33-33, 11.32, 11.55
tijdperk van
jeugdig, 4.5-6
op Kuruketra, 4.6
oudste, 8.9-9
toegewijden &. Zie: Toegewijde(n) van
Allerhoogste Heer, KŠa & ...
als Zijn toegewijden toegenegen, 1.22, 7.14, 7.18
toevlucht van, bevrijding door, 2.51
als toevlucht van iedereen, 11.37, 11.38-38
als toevlucht, uiteindelijke, 9.18, 11.37, 11.38-38
als transcendentaal, 4.4, 4.12, 8.9-9, 18.78
met hoedanigheden van de natuur, 7.12-13,
11.38, 13.15
met levende wezens, 20
met materiële natuur & universum, 4.4, 9.13,
11.37-38
met reacties van activiteit, 4.14-14
met reguleringen & plicht, 3.22
met resultaatgerichte activiteit, 4.14-14
met Zijn schepping, 7.12-13, 9.4-10, 9.10-11, 11.2
met varŠrama, 4.13-13
als transcendentale mantra, 9.16
tulas… &, 9.2, 11.55
uiteindelijke instructie van, 7.21
uitstraling van, 4.35, 6.47, 15.18
Zie: Brahman
universa &. Zie: Universum (universa), KŠa & ...
als universele God, 32
als vader
van iedereen, 16-17, 3.24, 6.29, 7.15, 9.10, 10.66, 11.39-39, 11.43, 14.3-4
van universum, 9.17
vader van, 1.25, 2.3
varŠrama geschapen door, 4.13-13
als Vsudeva, 2.56
reden voor bekendheid als, 1.15, 10.37

K – K
KŠa, Heer (vervolg)
Vednta-s™tra, als auteur van, 18.1
als veda’s, 9.17-17
veda’s, als doel van, 2.46, 2.52, 3.26, 9.17-17, 9.20
veda’s uitgelegd door, als Vysadeva, 15.16, 15.18
verantwoordelijk voor overgegeven zielen, 30
als verblijfplaats, uiteindelijke, 9.4-6, 9.18-18,
10.12-13, 10.12-13, 11.18, 11.38-38, 13.17
verdwijnen van, vergeleken met zonsondergang,
4.6
verering van
laagste typen van, 9.15-15
Zie: Verering, van de Heer
verering bedoeld voor, 6.47-47, 10.42, 11.44
vergeleken
met boom, 8.22, 9.3, 9.23
met diamant, 9.29
met dokter, 3
met draad voor parels, 7.7
met halfgoden, 2.2
met koeherdersjongen, 32
met koning, 7.12, 9.4, 13.3, 14.26
met lichaam, hele, 7.23
met lotusbloem, 8.2
met luchtruim, 9.6-6
met minnaar, 27
met moeder, 6.29
met ouder, 12.6-7
met ruiker aan bloemen, 9.10
met vader, 11.43, 11.44
met wensboom, 9.29
met wolk, 9.29
met wortel van banyan, 15.3-4
met wortel van boom, 7.10
met zon, 4.6, 7.8, 7.26, 18.78
vergeving door, 1.32-35
voor Arjuna, 11.1, 11.4, 11.7, 11.44
door asura’s (demonen) te doden, 16.20
door alle benodigdheden aan de levende
wezens te geven, 15.15
betwijfeld, 16.20
bewijs voor, 4.7, 11.3, 11.54
bron van, KŠa als, 2.2, 4.5, 4.7-7, 11.1, 11.54
voor demonen, 16.20
dienst aan, 8.14
doel van, 7, 17, 4.7-8
als Zijn expansies, 4.35
frequentie van, 4.8-8
door de geconditioneerde ziel te bevrijden,
7.14
als goddelijke meester, 7.15
grondeloze, 7.14
Heer alleen gekend door, 7.24, 11.4
heilige teksten verhalen over activiteiten van
vermaak van, 10.18
voor hoedanigheden van de natuur, 7.14
imitatie van, door gewone mensen, 11.48
in instructies, 13.23, 15.15
illusie weggenomen door, 18.73-73
in Kali-yuga, 8.17
als Kalki, 8.17
Kapila (Heer) als, 10.26
in kennis, 10.10-11, 15.15

Register
KŠa, Heer (vervolg)
als KŠa, 4.8, 10.36
KŠa-bewustzijn opgewekt door, 4.7
missie van, 4.8, 16.20
leed aanvaard als, 12.13-14
door Zijn omgang als vriend met Arjuna,
11.41-42
omwille van toegewijden, 4.8-8
als onbeperkt, 7.23
onderwijst dezelfde principes, 4.7
voor overgegeven ziel, 7.14
purua, 7.4, 9.8, 10.20
sannys… afhankelijk van, 16.1-3
soorten van, opgesomd, 4.8
®r…mad-Bhgavatam somt op, 11.54
terug naar God door, 18.56
met toegewijden, 8.14-14, 9.22, 9.29- 29, 10.1011, 11.34, 11.55, 12.7, 12.13-14, 18.73
tonen van kosmische gedaante als, 11.4, 11.7,
11.47
Vednta-s™tra samengesteld door, 15.15
voorbeelden van, 6.47
door te voorzien in zon, maan, & vuur,
15.12-12
als Vysadeva, 10.37, 15.15, 15.16, 15.18, 18.77
als zoon, 4.7
met zuivere toegewijden, 10.11, 18.56
Zie: KŠa, gedaante(n) van;
specifieke incarnaties
vergezelt, 4.5, 13.21
verhalen over, eigenschappen van, 10.18-18
verlangen van levende wezens op behulpzame
manier vervuld door, 5.15
nooit verloren voor toegewijde, 6.30-31
als verlosser, Allerhoogste, 18.66
als vernietiger van alle, 11.32
verschijning(en) van, 4.4
activiteiten van vermaak tijdens, 11.50
niet begrepen in menselijke gedaante, 9.11-11
bevrijding door te kennen, 4.9-10
dag van, vasten op, 9.14
doel van, 19-20, 3.23, 4.7-7, 10.13
frequentie van, 4.6, 4.7-7
gedaante & activiteiten van vermaak getoond
tijdens, 20
als kind van Devak…, 4.4, 10.3
KŠa legt uit, 4.5-9
op Kuruketra, 1.1
locatie van, 8.21
om samenleving te corrigeren, 3.24
als spiritueel of transcendentaal, 4.4, 4.7, 9.1111, 10.3, 13.15
vergeleken met zonsopkomst, 4.6
als Zijn zelf, 4.6-8
verslindt alle, 13.17
vijandig jegens, 9.1, 18.67, 18.71-71
als ViŠu, 6.31-31, 10.20, 11.24
Zie: ViŠu, Heer
Vivasvn &, 4.4, 4.5, 4.15, 7.26
voedsel geofferd aan, 6.17, 9.2, 9.26-26, 13.14,
17.10
Zie: Prasdam
volheden van, 10.7-7, 10.40, 13.15
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KŠa, Heer (vervolg)
in detail, 10.2-8, 10.12-42
bij geboorte, 4.6
gedeeld met Zijn toegewijde, 14.27
alleen gekend door toegewijden, 7.3
getoond door KŠa, 10.1
kennis als, 4.5-5
kennis over, 10.7-7
in kosmische gedaante, 11.5-43
mystieke, 9.5-5
als onbeperkt, 10.19
als onbeperkt & ondoorgrondelijk, 10.19-19
onthechting als, 18.78
opgesomd, 7.3, 7.13
toegewijden niet bijzonder aangetrokken
tot, 11.8
vergeleken met die van anderen, 2.2
voorbeeld gegeven door, 3.23-24
als voorouder van alle voorouders, 10.6-7
vredesaanbod van, 11.47
vreugdevol aspect van, 13.5
als vriend, 2.22, 2.66, 6.47, 7.1, 9.18-18, 9.29-29, 11.8,
18.58, 18.73
vriend van, Arjuna als. Zie: Arjuna, KŠa en,
relatie tussen
vrienden & speelkameraden van, 19, 11.8
als vuur van offer, 9.16-16
als waarheid, hoogste, 5.17
als wagenmenner, 1.15, 1.21-24, 18.78
als water, 11.39
als welgezinde van iedereen, 1.36
als welgezinde van koeien, brhmaŠa’s enz., 14.16
woning(en) van, 21, 9.11, 15.6-6, 18.56
als nanda-cinmaya-rasa, 8.22
bereikt door devotionele dienst, 8.22-22
beschreven, 8.21
bevrijding naar, 8.13, 8.16-16, 8.19, 8.21, 8.28
Brahma-saˆhit beschrijft, 8.21
Heer in, hoewel Hij overal is, 9.11
als hoogste verblijfplaats &
bestemming, 8.21
KŠa Allerhoogste in, 8.22
als manifestatie van KŠa’s energie, 8.22-22
replica van, 8.21
geen terugkeer van, 4.9-9, 8.21, 11.43, 15.6-6
als uiteindelijk, 9.18-18, 10.12-13, 10.12-13, 11.45
Zie: Spirituele wereld; Vndvana;
Vndvana, Goloka
als Ydava, 11.41-42, 11.41-42
als yajña-pati, 3.11
als Yaod-nandana, reden voor
yoga aangeraden door, 6.46-47
yoga-my van, 10.17, 11.52
als yogevara, 11.4
als zaad van alles, 7.10, 9.17, 10.39-39
als zelden gekend of begrepen, 4.5, 7.3-3, 7.25-26,
7.26, 10.2-2, 10.14-15, 11.52
& ziel & lichaam, relatie tussen, 13.1-7
als ziel van universum, 10.20-20
zien
kwalificaties voor, 11.52-54
door liefde, 11.55
niet door ongekwalificeerde personen, 11.48-48

K – K
KŠa, Heer (vervolg)
zintuigen van, 1.15
absolute natuur van, 9.26, 11.43, 13.15
tevredenstellend, stelt onze zintuigen
tevreden, 1.32-35
vergeleken met onze zintuigen, 11.43, 13.15
zon afhankelijk van, 10.42
zon gehoorzaamd, 4.1
als zonlicht, 7.8-8, 15.12-12
als zuiveraar, 9.17-17
als zuiverste, 10.12-13, 10.12-13
Zie: KŠa-bewustzijn; Allerhoogste Heer
KŠa-bewustzijn
door aanwijzing van Superziel, 18.63
als absolute, 2.41
Absolute Waarheid te vinden door, 3.3
activiteit in, 4.15-24, 5.1-14, 6.1-4, 6.17, 6.20-23
buddhi-yoga als, 10.10
KŠa raadt aan, 12.10
als ware onthechting, 18.49
overeenkomstig iemands eigen natuur,
18.46-49
vergeleken met onthechting van activiteit,
6.1-1
Zie: Devotionele dienst
activiteiten in, 6.20-23
nodig, 4.15-15
geen reactie voor, 18.13-14
verantwoordelijkheid voor, 18.14, 18.17
Zie: Devotionele dienst
activiteiten voor KŠa noodzakelijk in, 10.10
activiteiten voor ontwikkelen van, 3.26-26
Arjuna’s moeilijkheid in, 3.2
ascese in, 12.9
door te assisteren in devotionele dienst, 12.10
a˜‰ga-yoga &, 5.28, 5.29
autoriteiten in, 4.15-17
genoemd, 4.16
KŠa als belangrijkste van allemaal, 7.1
van begin van het leven, 3.41, 8.5
beginnelingen in, 4.15
te beginnen op ieder tijdstip, 3.41
beginstadium van, Heer waarderen in natuur,
15.12-12
begint met omgang, 7.30
beheersing van zintuigen natuurlijk in, 6.2
belang van, 11.33
vandaag, 14.16
bereiken van
na vele geboorten, 6.45-45
door Kha˜v‰ga Mahrja, 2.72
tijd nodig voor, 2.72
vereisten voor, 2.72
als beste niveau van activiteit, 17.28
betekenis van, 18.73
als bevrijding, 2.72, 4.35, 5.3, 6.27
bevrijding door
KŠa garandeert, 9.28-28
KŠa geeft, 12.6-7, 12.6-7
Bhagavad-g…t &, 1.1, 10.11
niet bindend, 18.14, 18.17
als buddhi-yoga, 3.1, 3.3
door chanten van Hare KŠa-mantra, 8.5

K – K
KŠa-bewustzijn (vervolg)
constant, 9.22
devotionele dienst in, 18.57-58
door devotionele dienst, 8.27
als het dienen van KŠa met gezuiverde
zintuigen, 6.26
direct aanvaard, 17.28
als directe methode, 3.3
als doel, 3.5, 16.23, 18.66
van kennis, 4.33, 16.23-24
van menselijk leven, 3.28, 7.30, 10.4-5, 11.33
van offers, 4.33
zonder af te dwalen, KŠa bereikt door, 8.8-8
dwang in, 8.8
als eeuwig waarheid, 3.31
eten in, 6.16
evenwichtigheid in, 2.56-56, 6.19, 7.1
als excuus door Arjuna, 3.1
expansies van de Heer te kennen in, 4.13
extatische symptomen van, 1.29
filosofie &, 10.11
als foutloos, 3.3
gehechtheid aan, 3.34, 5.5
‘geheim’ van, 4.34, 5.12
gehinderd door gehechtheid, angst, & woede,
4.10-10
geleidelijke ontwikkeling van, 3.26-26, 3.31, 3.43,
4.15, 4.24, 5.29, 7.30
geloof &, 3.31, 4.39
gemeenschappen voor, 15.6, 16.1-3
gezinsleven in. Zie: Gezinsleven
grondbeginsel van, 6.30
gunstig, vergeleken met ongunstig, 11.55
heilige dagen in, 14.27
op hogere planeten, 8.16
hogere smaak van, 2.58-59, 5.21
als hoogste pad, 6.40
als hoogste realisatie, 7.26, 14.27
als hoogste yoga, 6.47-47, 7.1
door horen van Bhagavad-g…t, 18.76
huidige tijdperk heeft nodig, 14.16-17
inactiviteit &, 3.1
incidentele terugval van toegewijde gecorrigeerd
door, 9.30, 9.31-31
intelligentie voor, 3.43-43
interesse in, als zeldzaam, 4.12-12
kenmerken van, 2.54-61, 2.64-65, 2.68-72, 4.19-23,
5.16-28
kennis &, 6.2, 6.8
Zie: Kennis, bronnen van
KŠa bereikt door, 8.5-8, 12.8
KŠa raadt aan, 12.8-9
lust
getransformeerd in, 3.37
overwonnen door, 3.43-43
materie gespiritualiseerd door, 4.24
moeilijkheid te volgen, 12.11
op moment van de dood, noodzaak van, 8.10
morele voorschriften &, 3.16
noodzaak van, 3.41, 14.16-17
Zie: KŠa-bewustzijn, voordelen van
offer &, 4.24-33, 4.42
door offer, 3.10-11

Register
KŠa-bewustzijn (vervolg)
omgang met toegewijden nodig voor, 6.8
Zie: Toegewijden, omgang met
oˆ tat sat &, 17.23
onbevreesdheid door, 10.4-5
onthechting
door, 4.19-23, 5.7-14, 6.1-4, 6.13-26
van de resultaten van activiteit in, 3.30-31
van seksgenot door, 5.21
vanzelf in, 6.18
als onthechting, echte, 5.3, 6.2-3, 18.49
onthechting in, 8.27, 9.28
geen verlies van, 6.40
voorbeelden van, 18.7-11
ontwikkeling van, incarnaties van de Heer
helpen, 4.7
als oorspronkelijke bewustzijn, 15.9
opeenvolging van discipelen &, 4.16
overgave door, 6.7
overgegeven, boven alle religie, 18.66-66
perfectie in, 2.41, 5.11
alleen voor plezier van de Heer, 2.39, 2.40
plicht
&, 3.31, 4.20, 5.29
ontstegen door, 3.17-18
vergeleken met, 3.5
als plicht, 6.1, 9.27
als plicht van regeringsleiders, 4.1
prediken van. Zie: Prediken van KŠa-bewustzijn
resultaat van gedeeltelijk complete, 2.40-40
rijkdom gebruikt voor, 18.8
rol van de geest in, 3.42, 6.5-6, 6.27
samdhi in, 2.57
s‰khya-yoga &, 3.3
slapen &, 6.17
spiritueel leraar nodig voor, 2.68
in spirituele wereld, 2.72
spraak onthult, 2.54
stadia van, 4.10, 5.11, 18.55
analogieën over, 3.38
stadium van perfectie van, 2.71
als het tevredenstellen van KŠa, 2.64, 2.71
als transcendentaal, 4.23-24
aan alle andere spirituele processen, 18.66
aan bevrijding & zelfrealisatie, 6.30
aan gehechtheid & afkeer, 2.64
aan hoedanigheden van de natuur, 3.33, 7.13
aan moment van de dood, 8.23-24, 8.27
aan offer, 8.3
aan plichten binnen varŠrama, 3.35
aan plichten & verplichtingen, 2.41, 2.52, 3.35
aan reacties op activiteiten, 3.19
aan resultaatgerichte activiteiten, 2.53
aan veda’s & upaniads, 2.52
aan vedische offers en ascese, 2.52, 3.15, 3.1617, 4.28
aan vedische riten & rituelen, 2.52
aan yoga’s, 4.28
als universeel, 9.26
val van, 2.40-40, 2.67-67, 4.29
voordeel blijft ondanks, 3.5
vastberadenheid in, 2.41-41, 2.56
in de hoedanigheid goedheid, 18.33
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KŠa-bewustzijn (vervolg)
materialisme belemmert, 2.41-41, 2.44
vasten in, 6.16
door vedisch offer, 3.16
vergeleken
met boot, 4.36-36
met eten, 2.60
met filosofische speculatie, 3.3-3
met materieel bewustzijn, 5.8-9
met materiële verlangens, 3.37
met resultaatgerichte activiteiten, 2.41
met welzijnswerk, 5.25
met yoga, 6.1
veronachtzaming van, 18.58
vervulling van, door dood, 2.72
volkomen, 4.23-24
als volmaaktheid van kennis, 16.23
als volmaaktheid van het leven, 11.33
voordeel/voordelen van
beheersing van zintuigen als, 2.58-61, 2.64,
2.70, 3.3, 3.43, 4.29, 6.2
bevrijding als, 2.68, 2.72, 3.31, 4.9-10, 4.16-16,
4.29, 4.35, 5.2-2, 5.17-17, 6.15, 6.27, 6.31,
7.14, 8.8, 8.19, 13.24, 18.12
contact met KŠa als, 2.53
alle doeleinden perfect gediend door, 6.2
doodsmoment ontstegen door, als, 8.23-24,
8.27
geest beheerst als, 3.43-43
geest tevredengesteld als, 2.66-66
geloof als, 7.30
geluk als, 2.55, 2.66-66, 2.70, 4.9, 6.27, 6.32,
8.28, 9.33, 18.54-54, 18.76
genade van de Heer als, 2.64
goede eigenschappen als, 2.55
even gunstig voor iedereen als, 4.15
hoedanigheid goedheid, bereiken van, als,
14.17
hogere smaak als, 2.59-59, 2.60, 2.62-63
intelligentie als, 2.65
karma ontstegen door, als, 4.14
kennis als, 5.16, 5.17-17, 7.1-1, 7.24, 15.11
kennis over KŠa als, 5.28, 7.3
KŠa bereikt door, als, 26, 28-30, 8.5-8, 12.8
KŠa-bewustzijn voortgezet na de dood als,
2.40-40
lichaam ontstegen door, als, 5.13-13
liefde voor God als, 3.41
materie gespiritualiseerd als, 4.24
misvattingen weggenomen door, als, 5.17-17
onafhankelijkheid als, 3.18
onbevreesdheid als, 10.4-5
onthechting als, 2.48, 2.52-53, 2.55-56, 2.57-61,
3.17, 3.34, 3.43-43, 4.18, 4.20-23, 5.21, 5.26,
6.1-4, 6.2-2, 6.10, 6.18, 6.35-36, 7.1, 14.2225, 15.6
ontstegen zijn aan hoedanigheden van de
natuur als, 3.33
ontstijgen van lichaam & zintuigen als, 5.13-14
onverstoordheid als, 2.70-70
oplossing van alle problemen als, 4.31
permanent voordeel, als, 3.4-5
plezier, spiritueel, als, 2.60-61, 5.21

K – K
KŠa-bewustzijn (vervolg)
samdhi als, 8.12
teruggaan naar God als, 2.72, 4.10, 4.24, 4.29,
5.26, 6.15, 8.13, 8.28, 9.25-26, 9.28-28, 10.4-5,
11.55-55, 15.8, 17.23, 18.65
tevredenheid als, 2.55-55, 2.60, 2.65
verheffing als, 3.33, 7.28, 14.17
verheffing naar KŠa als, 8.5-8
verplichtingen als, 2.38
verplichtingen vervuld door, als, 3.17-18
volledige godsrealisatie als, 2.53
volmaaktheid als, 2.41, 18.49-50
vrede als, 2.8, 2.66-66, 2.71, 4.38, 5.12, 5.29
vrijheid van bezorgdheid als, 2.45
vrijheid van dualiteiten van natuur als, 5.13,
6.7-8, 7.1
vrijheid van illusie als, 4.24
vrijheid van leed als, 2.8, 2.65, 5.26, 5.29, 6.77, 18.54
vrijheid van lichamelijke levensopvatting als,
14.22-25
vrijheid van materiële opvatting van
het leven als, 2.41
vrijheid van materiële plichten als, 3.17-18
vrijheid van reacties, zondig, als, 2.38, 3.3, 3.31,
4.15, 10.3-3, 18.66-66
vrijheid van schulden & voorgeschreven
activiteiten &, 3.33, 18.8
vrijheid van verwarring als, 2.72
vrijheid van wedergeboorte als, 13.22
vrijheid van zinsbevrediging als, 14.22-25
woning van de Heer, bereiken van, als, 2425, 28
zelfrealisatie als, 6.37, 18.50
zonder verlangen zijn als, 2.70
zuivering als, 3.3, 3.17, 3.38, 3.41, 4.10-10, 5.2,
5.17-17, 8.5, 8.7, 8.8, 12.9, 17.3, 17.28
als voordelig voor iedereen, 4.15
voorgeschreven plichten &, 8.7
vooruitgang in, test voor, 13.8-12
vooruitgang in, 3.19
vereisten voor, 3.31
vrede door, 5.12, 5.29
vrije tijd &, 6.17
vroeg opstaan in, 18.8
waarderen van de Heer in natuur brengt teweeg,
15.12
als welzijnswerk, hoogste, 5.25
woede &, 2.56-56
yoga &, 2.48, 5.28-29, 6.3, 6.20-23, 6.40, 7.1, 8.8,
8.12, 9.22
zeldzaamheid van, 7.26
zelfrealisatie &, 6.27
zielsverhuizing volgens, 15.8
zinsbevrediging ontstegen door, 2.55-61, 2.68-71
zintuigen
gebruikt in, 2.67-68, 6.26
gezuiverd door, 12.9
ontstegen door, 5.13-13
zuiver, 2.45, 4.10
alternatief voor, 12.9-9
terug naar God door, 18.65
kenmerken van, 6.7-32

K – Kur
KŠa-bewustzijn (vervolg)
zuiverheid van, 6.45
zuivering door, 17.28
stadia van zuivering, 3.38
Zie: Devotionele dienst; Liefde voor God;
Spiritueel leven
KŠadsa Kavirja, 33
KŠa-karma, 11.55
KŠaloka, 20, 21, 6.15, 10.28, 11.55
Zie: Spirituele wereld
Ktavarm, 1.9, 1.26
Kt…, definitie van, 7.15
Kam definitie van, 10.4-5
Katriya(’s)
actief als brhmaŠa’s, 3.35
Arjuna als, 28, 2.2, 2.26, 3.8, 18.47, 18.59
als beschermers, 2.31-32
bevechten van tijgers door, 2.31
definitie van, 2.31
dieren gedood door, 2.31
diplomatie soms nodig voor, 18.47
doden door, 18.47
training voor, 2.31
dood voor, 1.31, 2.22
eigenschappen van, 2.31
eigenschappen van activiteit van, 18.43
gelegenheden om te strijden voor, 2.32-33
genade door, 16.1-3
geweld &, 16.1-3, 18.47-48
gokken voor, 1.37-38
hemelse planeten verdiend door, 2.31-32, 2.37
in de hoedanigheid hartstocht, 4.13, 7.13, 9.32
kracht nodig voor, 16.1-3
KŠa’s rol als, 3.22
van leger van Kuru’s, 1.8-10, 1.25-25
van leger van PŠava’s, 1.3-6, 1.10, 1.14-18
ongekwalificeerde, 2.3
oorsprong van, 10.6
plicht voor, 1.36, 2.27, 2.31-33, 3.8, 3.22, 16.5, 18.47-48
principes voor, 1.31, 2.3, 2.26
aanvaarden uitdaging, 1.37-38
tijdens gevecht met een ongewapende en
onwillige vijand, 1.45
sannysa &, 2.31
straffen als plicht van, 1.36
s™rya-vaˆa, 4.1
vader van, 4.1
vechten plicht van, 2.14, 2.31-33, 16.5
Visvasvn als vader van, 4.1
volgende leven voor, 1.31, 2.37
werk voor, 1.31, 18.47-48
Zie: Politicus (politici); VarŠrama-dharma,
stelsel van; specifieke katriya(’s)
Ketra
materieel lichaam als, 13.1-2
Zie: Lichaam, materiële
Ketra-jña
Heer als, 13.3-5
levend wezen als, 13.1-2, 13.1-2, 13.5-7
K…rodaka-y… ViŠu, 7.4, 9.8
Kuisheid, 1.40
Kulaekhara Mahrja, gebed van, 8.2
Kumra’s, vier, 4.16, 7.15, 10.6-6, 10.7, 14.27

Register
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Kumbhaka-yoga, 4.29
Kunt…, 1.8, 1.27
zonen van. Zie: KarŠa; PŠava’s; specifieke
zonen
Kuntibhoja, 1.5
K™rma PurŠa geciteerd m.b.t. KŠa’s lichaam, 9.34
Kuru’s
Arjuna
medelijden voor, 1.32-35, 1.36-36
weigert tegenstand te bieden, 1.45
bijeenkomst van, 7.25
Dhtar˜ra &, 1.1
Draupad… beledigd door, 11.49
dynastie van, ‘voorvader’ van, 1.12-12
fortuin negeerde, 1.15
hoornschelpen geblazen door, 1.12-13, 1.19
in kosmische gedaante, 11.26-28
leger van
Arjuna betreurt vernietiging van, 1.27-45
Arjuna evalueert, 1.20-26
beschreven, 1.7-10, 1.25-26
Duryodhana geciteerd m.b.t., 1.3-11
Duryodhana instrueert, 1.11-11
kracht van, vergeleken met PŠava’s, 1.10,
1.20
lot van, aangegeven door KŠa aan
Arjuna, 11.26-28, 11.32-34, 11.36, 11.49
lot van, Dhtar˜ra vreest voor, 1.1-2
lot van, voorspeld door Sañjaya, 18.78-78
voorbestemd gedood te worden, 1.32-35
ontmoedigd aangaande de strijd, 1.1-2, 1.19
& PŠava’s bereiden zich voor op de strijd, 1.1-28
politieke handelingen van, 1.1-3, 1.11, 1.16-18, 1.23,
1.36-38
straf voor, verlangd door de Heer, 1.32-35
uitdaging door, 1.37-38
vergeleken
met onnodige planten, 1.1
met PŠava’s, 1.1-45
vertrouwen van, verscheurd, 1.19-19
voorbestemde de strijd te verliezen, 1.16-18
Zie: Kuru’s, leger van, lot van ...
Kuruketra, G…t gesproken op, 4
Kuruketra, Slag van, 6, 12.6-7
achtergrond van, 18.78
Arjuna
familieleden van, uit op, 1.28-28
gevoelens van, over, 15, 1.27-2.9, 11.32
& KŠa in, 1.15, 9.11
stemt in met deelname aan, 15, 18.73-73
niet bedoeld te vermijden, 1.25
vlag van, in, 1.20-20
weigert deel te nemen aan, 1.45-46
beïnvloed door locatie, 1.1-2
belang van, 18.78
boogschutters van, 1.4
Dhtar˜ra
vraagt naar, 18.74
vreesde uitkomst van, 1.1-2
dood in, ziel ongeroerd door, 5.7
als Duryodhana tegenover Yudhi˜hira, 18.78
generaals in, vergeleken, 1.10
halfgoden waren getuige van, 11.36
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Kuruketra, Slag van (vervolg)
hoornschelpen weerklonken in, 1.12-18, 1.19
KŠa
leeftijd & verschijning van, in, 4.6
positie van, in, 1.12, 3.22
wagenmenner in, 1.15, 1.21-22, 1.21-22, 18.78
wil van, voor, 2.27, 2.38, 11.33-34
Kuru’s vastberaden voor, 3.20
legers in
Arjuna kijkt uit over, 1.21-27
Arjuna’s familieleden in, genoemd, 1.26
Arjuna’s zorg over, 1.26-45
bevoordeeld door KŠa’s & Arjuna’s
gesprek, 2.10
als eeuwig individuelen, 2.12-12
generaals van, 2.35
vergeleken met golven van rivieren, 11.28
als onvermijdelijk, 2.27
oorzaak van, 1.16-18, 1.22-23
overwinning voor PŠava’s in, als gemengde
zegening, 2.5-6
pogingen uit de weg te gaan, 3.20
politieke achtergrond van, 1.1-3, 1.11, 1.16-18, 1.23,
1.36-38
op het punt te beginnen, 1.20
als rechtvaardige oorlog, 2.22, 2.27
Sañjaya vroeg naar, 18.74
terrein van. Zie: Slag op veld van Kuruketra
uitdaging om deel te nemen aan, 1.37-38
uitkomst van, 1.9
voorspeld door de Heer, 11.32-34, 11.36
voorspeld in kosmische gedaante, 11.26-28,
11.49
voorspeld door Sañjaya, 18.78-78
voorbeeld van , 3.20
vrede niet mogelijk aan begin van, 1.22-23
waargenomen vanuit de ruimte, 11.36
wagenmenner in, 1.15, 1.21-22, 1.21-22, 18.78
Kuruketra, Slagveld van, 7, 1.15
als heilige plaats, 1.1-1
hoornschelpen weerklonken op, 1.12-18
invloed van, op strijd, 1.1
kosmische gedaante gezien op, 11.13-13, 11.20
Zie: Kosmische gedaante
legers op
bestemming van, voorspeld, 11.26-28, 11.3234, 18.78-78
verslonden door kosmische gedaante, 11.2628, 11.32
verslonden door tijd, 11.32
strijd op. Zie: Slag op Kuruketra
voorbereidingen voor de strijd op, 1.1-28
vergeleken met rijstveld, 1.1
Kuru-ketre, betekenis van het woord, 1.1
K™˜a-stha, ziel als, 2.20
Kuvera, Heer, 10.23-23, 17.28
Kwaadaardige personen, 9.31
soorten van, 7.15-15
Zie: Demon(en)

L

LakmaŠa, Heer, 1.26
Lakm…pati, 33

Kur – Lev
Leed. Zie: Lijden (leed)
Leegte. Zie: Filosofie van de leegte;
Impersonalisme
Leeuw, KŠa vertegenwoordigd door de, 10.30
Legers, Kuru & PŠava, 1.3-6, 1.7-10, 1.14-20, 1.25-26
Leider(s), 3.20-21, 3.22
Zie: Katriya(’s); Regering(en); Spiritueel leraar
(leraren); namen van individuele leiders
Leiderschap voor een katriya, 18.43
Lente, KŠa vertegenwoordigd door, 10.35-35
Leraar (leraren)
ongekwalificeerd, 2.5
Zie: Spiritueel leraar (leraren); specifieke leraren
Letter A, KŠa vertegenwoordigd door de, 10.33-33
Leven
levend wezen, rol in, 13.27
oorsprong van, 15, 2.39
KŠa als, 7.9-9, 10.6-6
materiële filosofie van, 2.26-26
stadia van, 10.6-6
Zie: Schepping
Zie: Levend wezen (levende wezens);
Materiële leven; Menselijk leven;
Samenleving; Ziel; Spiritueel leven
Leven uit materie, 2.30
Levend wezen (levende wezens)
aanwijzing & kennis voor, essentieelste &
vertrouwelijkste deel van, 18.64-66
actief, als altijd, 3.5-5
activiteiten van, 3.33, 4.14
vergeleken met plantengroei, 4.14
Zie: Activiteit(en)
afhankelijk van KŠa, 4.11
voor bestaan, 10.39-39
in eten, 15.14-14
afhankelijk van zon, maan, & vuur, 15.12, 15.13-14
Allerhoogste Heer &. Zie: Levend wezen (levende
wezens), KŠa & ...
als ‘alomtegenwoordig,’ 2.24
in banyanboom-analogie, 15.1, 15.2
bedekkingen van, vergeleken met rook, stof, van
moederschoot, 3.38
als beginloos & ongeboren, 2.12-12, 2.20,
13.13, 13.32
Zie: Levend wezen (levende wezens), als
eeuwig
behandeling & dieet voor genezing van, 6.35
belichaamde, hoedanigheden van de natuur
besturen, 14.22-25
bescherming voor
door KŠa, 9.18
door katriya’s, 2.31, 2.32
als bestuurd, 7
door hoedanigheden van de natuur, 18.60
door KŠa, 3.22, 3.27, 11.43
door lichaam, 13.21, 14.5
door materiële natuur, 13.22-22
door Superziel, 18.61-62
als bestuurder van Zijn lichaam, 15.8
bestuurders onder, vergeleken met Allerhoogste
bestuurder, 9.11
niet bestuurder van toekomstige geboorten, 16.19
bevrijd. Zie: Bevrijding; Ziel(en), bevrijd

Lev – Lev
Levend wezen (levende wezens) (vervolg)
bevrijding voor. Zie: Bevrijding
binnen de Heer, 9.4-6, 9.8, 9.10-10
als Brahman, 5, 8.1, 8.3, 13.13
categorieën van
geconditioneerde & bevrijde, 18.78
goddelijke & demonische, 16.6
als veranderlijke & onveranderlijke,15.16-16
als delen van lichaam van de Heer, 7.23
demonische. Zie: Demon(en)
dharma voor, 17-19
als altijd dienaren, 18
als dienaren van de Heer, 19, 2.51, 2.52, 2.71,
4.17, 4.18, 6.28, 6.29, 7.20, 7.30, 11.43, 13.13,
18.73
direct of indirect, 6.29
eeuwige, 2.53, 2.71, 4.17, 4.18, 6.28, 6.29, 7.30,
13.13, 18.73
Zie: Levend wezen (levende wezens),
wezenlijke positie van
dienst aan de Heer als plicht van, 2.48-51
dient Heer of my, 18.73
niet te doden, 2.19, 2.20
doel van, 12-13, 4.35, 17.28
Zie: Levend wezen (levende wezens),
wezenlijke positie van
dromen van. Zie: Dromen, het; Dromen
eenheid van, met de Heer, 8, 13-14, 16, 19, 2.20,
2.22, 2.23, 4.7, 13.3, 15.7, 15.16
eerste, 15, 2.29, 10.6
eeuwig activiteiten voor, 16-18
als eeuwig, 6, 9, 11, 17, 2.13,
2.39, 6.39, 15.7-7, 15.16, 18.20
& beginloos, 2.12-12, 13.13, 13.20-20
dienaren van de Heer, 2.52, 2.71, 4.17, 4.18,
6.28, 6.29, 7.30, 13.13, 18.73
verbonden met KŠa, 11.41-42
als eigenaar van niets, 3.30
eigenbelang van, 1.30
eigenschappen van, bron van, 10.4-5, 10.4-5
als energie van de Heer, 2.16, 5.14, 6.2, 6.29, 8.3,
9.13, 9.17, 13.23, 18.78
evolutie &, 9.8
als expansies van KŠa, 4.35
familieleden van, KŠa als, 9.17-17
frustratie aanzet van spirituele zoektocht voor,
3.37
gebonden door hoedanigheden van de natuur,
14.5-19
geconditioneerd door hoedanigheden van de
natuur, 14.6-19
als geest, 9.25
geheugen van, vergeleken met geheugen van de
Heer, 4.6
als gelijk beschouwd door transcendentalist,
12.3-4, 18.54-54
gelijkheid onder, 5.18-18, 6.29, 6.32
niet gelijk aan KŠa, 10.42, 11.43-43
geloof nodig voor, 4.42
geluk voor. Zie: Geluk
gemanifesteerd als combinatie van het spirituele
& materiële, 14.3-4
als genoten, 12, 19
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Levend wezen (levende wezens) (vervolg)
‘geschapen’ door de Heer. Zie: KŠa, als
Schepper; Allerhoogste Heer, als Schepper
geweld door. Zie: Geweld
als God, argument tegen, 5.16
grootheid van, vergeleken met KŠa’s grootheid,
11.37-37, 11.43-43
grootvader van, 10.6
als handelende persoon, als onderdeel van
activiteit, 18.18
hart van, Heer in. Zie: Superziel
Heer &. Zie: Levend wezen (levende wezens),
KŠa & ...
niet de Heer, 13.3, 13.4
hoedanigheden van de natuur &. Zie:
Hoedanigheden van de materiële natuur
als hogere energie, 25, 6.29, 7.5-6, 7.14, 14.27
hulpeloos, 3.5
op hogere planeten. Zie: Planeet (planeten)
identiteit van
in detail, 15.7-7
Zie: Levend wezen (levende wezens),
als integrerend deeltje van de Heer,
wezenlijke positie van
illusie, in. Zie: Illusie; Ziel(en), geconditioneerde
individuele ziel voor elk, 2.17
als altijd individuen, 2.12-12, 2.23, 2.39, 5.16, 6.39,
14.2, 14.26, 15.7, 15.18
ingebracht in de natuur, 9.10, 14.3, 14.27
als …vara, 8, 15.8
vergeleken met Allerhoogste …vara, 8, 9.11
j…va-bh™ta, 15.16
als j…vtm, 8.3
karmische resultaten voor, 9
Zie: Activiteit(en), reacties voor; Karma;
Reacties voor zonden
als kenner van lichaam, 13.1-3, 13.1-3
als ‘kenner van het veld,’ 13.1-5, 13.7, 13.18, 13.20,
13.27, 14.3. Zie: Kennis
kennis van, over van. Zie: Kennis
kosmische gedaante &. Zie: Kosmische gedaante
KŠa
als, 9.17
bestuurt, 3.27
eenheid van, met, 8, 13-14, 16, 19, 2.20, 2.22,
2.23, 5.3, 13.3, 15.7, 15.16
eeuwig verbonden met, 3.27, 11.41-42, 11.55
gelijk tegenover iedereen, 9.29-29
als Heer van, 3.10, 6.30, 10.15-15
houdt in stand, 2.12, 9.18, 10.42, 13.15-15, 13.1717, 15.17-17
als leven van, 7.9, 7.10
meester van, 9.18
ondersteunt van binnenin, 10.42
ontstegen aan activiteiten van, 6.29, 9.9-11
relatie van, met, 4-5, 2.51, 4.17, 6.28, 7.14, 9.8,
10.42, 13.1-2, 13.23
verenigd in yoga met, 6.47-47
vergeleken met, 4.6, 5.29, 6.39, 7.5-6 7.26-26,
8.3, 8.8, 9.5, 10.3, 10.42,11.37-37, 11.43-44,
13.3, 13.13-15, 13.18, 13.20, 15.18-18
vertegenwoordigingen van, onder, 10.21-34,
10.37-38
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Levend wezen (levende wezens) (vervolg)
welgezinde van, 1.36
als KŠa’s, 4.35-35, 5.10, 5.11, 9.17
dienaren, 19, 2.51, 2.52, 2.71, 4.17, 4.18, 6.28,
6.29, 7.20, 7.30, 11.43, 13.13, 18.73
integrerende deeltjes, 8, 10, 12, 1.15, 2.13, 2.16,
2.18, 2.23, 2.46, 3.28, 3.36, 3.37, 3.41, 4.12,
4.21, 4.35-35, 5.3, 5.5, 5.29, 6.1, 6.28, 6.47,
9.17, 13.20, 13.23, 15.7-7, 15.16, 17.3, 18.46,
18.55, 18.78
lichaamsdelen, 7.23
zonen, 7.14
als ketra-jña, ‘kenner van het veld,’ 13.1-5, 13.7,
13.18, 13.20, 13.27, 14.3
leed van. Zie: Lijden (leed)
levens van, vroegere & toekomstige. Zie:
Geboorte; Verhuizing van de ziel
levenskenmerken van, twee, 13.7
lichaam van. Zie: Lichaam; Spiritueel lichaam
niet lichaam, 17-18, 2.1, 2.16-22, 2.25-25, 2.39, 2.71,
5.2, 5.11, 5.13, 5.20, 9.1, 10.20, 13.1-2, 13.7, 13.20,
13.31, 15.7, 15.10
logica voor begrijpen van, 13.1-2
lichaam, ziel, & Superziel van, relatie tussen, in
detail, 13.1-7
liefde voor God sluimerend aanwezig in, 12.9
manifest & niet-manifest, 2.28-28, 8.18, 13.20
als marginale energie, 8.3, 9.13, 9.17, 13.23
& materiële natuur, alle als combinaties van, 13.27
my &. Zie: My
menselijke. Zie: Menselijk(e) wezen(s)
natuur bestuurt, 7.13-14, 13.22-22
natuur, eeuwige, van. Zie: Levend wezen
(levende wezens), wezenlijke positie
van natuur niet de oorsprong van, 14.3
omvang van, 8.9
niet onafhankelijk van het bestuur van de Heer,
18.61-61
onafhankelijk van Heer, geluk niet mogelijk
voor, 19
als ondergeschikt aan de Heer, 1.22, 4.5, 13.8-12
Zie: Levend wezen (levende wezens),
als dienaren ...; Levend wezen
(levende wezens), wezenlijke positie van
als onderwerp van G…t, 7, 9, 11
onpersoonlijk concept van, 1.15
Zie: Impersonalisme
als onvernietigbaar, 17-18
oorsprong van, 5, 7.6, 9.8, 14.3-4
KŠa als, 2.16, 3.15, 3.37, 6.29, 7.10, 10.6-6,
10.15-15, 10.42, 11.2-2, 13.17, 18.46
research van, 15.3-4
Zie: Schepping
oorspronkelijke natuur van, 3.36, 17.3
Zie: Levend wezen (levende wezens),
wezenlijke positie van
als oorspronkelijk zuiver, 3.36
als oorzaak van leed & genot, 13.21-22
als opstandig, 13.20, 13.23
overal, 2.24, 14.4
overgegeven aan de Heer. Zie: Toegewijde(n);
Overgave aan de Heer; Zuivere toegewijde(n)
overgrootvader van, 10.6, 11.39-39
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Levend wezen (levende wezens) (vervolg)
patriarchen van, 10.6-6, 10.7, 10.8
perfect. Zie: Bevrijde ziel(en); Zelfgerealiseerde
ziel(en); Zuivere toegewijde(n); specifieke
volmaakte wezens
plicht voor. Zie: Plicht; specifieke plichten
als prakti, 8
als purua, 13.20
reacties voor activiteiten van. Zie: Activiteit(en),
reactie(s) voor; Karma; Reactie(s) voor
zonden;
reacties voor zonden voor. Zie: Reacties voor
zonden
respect vanwege, 9.11
als samenwerker, 12
tijdens schepping, 14.3-4
‘schepping’ van, 9.8-8 9.10
energieën van de Heer voor, 9.10-10
Zie: Schepping
als secundaire bestuurders, 13.3
soorten van
schepping van, 9.8, 9.10
aantal, 7.10, 7.15, 8.3, 13.21
zielsverhuizing &, 8.3, 16.19
soorten van. Zie: Levend wezen (levende
wezens), categorieën van; Levend wezen
(levende wezens), soorten van
spirituele natuur van, 18.20, 18.78
Zie: Levend wezen (levende wezens),
wezenlijke positie van
strijd om het bestaan van, 15.16
Superziel &. Zie: Superziel, levende wezens & ...
svar™pa van, 5, 18
tevredenheid van de Heer vereist van, 6.1, 6.2
tijdelijk bestaan van, 4.12
Zie: Lichaam (materiële), als tijdelijk
als transcendentaal maar geconditioneerd, 14.5
transformaties van, zes, 2.20, 10.34
typen van
gekend door Bhagavad-g…t, 2.54
overeenkomstig conditionering van
hoedanigheden, 14.5-9
val van. Zie: Val
vader van. Zie: KŠa, als vader van iedereen
veld van activiteiten van, 13.1-7, 13.18, 13.19, 13.20,
13.27, 14.3
veranderlijk & onveranderlijk, 15.16-16
Heer ontstegen aan, 15.18-18
als verantwoordelijk voor eigen activiteiten, 4.14
verering door, bedoeld voor KŠa, 11.44
vergeetachtigheid door, 10, 2.20, 4.5, 4.6, 15.15
vergeleken
met bestuurder van auto, 18.61
met deel van boom, 12, 5.7, 9.3
met deeltje goud, 8
met dienaar, 13
met elementen, 17
met gouden ring, 9.29
met hand van lichaam, 4.21
met ledematen van lichaam, 6.1
met lichaamsdelen, 12, 19, 5.7, 7.23
met luchtbellen in oceaan, 4.10
met onderdeel van machine, 12

Lev – Lic
Levend wezen (levende wezens) (vervolg)
met passagier, 6.34
met staatsburgers, 13.3
met sterren, 2.13
met winden, 9.6-6
met zonneschijn, 18.78
met zwemmer in oceaan, 4.36-36
met vuur, spiegel, van embryo, 3.38
vergeving voor, door de Heer, 1.32-35
verlangens van
als deel van, 2.71
Superziel &, 10, 18.61
Zie: Verlangen; Verlangen(s),
materiële
verlangens van, uit vroegere levens, 15.15
vermogen tot besturen van, 8
vermogens van, & Heer, 7.19
vermogens van, leven als oorzaak van, 7.19
niet vernietigd door vuur, 2.24
vernietiging van, 8.18-19
verplicht aan halfgoden, 3.12-12
verschijnen & verdwijnen van, 11.2-2
verschillende natuur & lichamen voor, 13.3
verschillend van lichaam, 17-18, 2.16-22, 2.25-30,
2.71, 5.11, 5.13, 5.20, 9.1, 10.20, 13.2, 13.7, 13.20,
15.7, 15.10
logische argumenten m.b.t., 13.2
verslonden door kosmische gedaante, 11.32
verward door onwetendheid, 5.15-15
vijand van, lust als, 3.37-37
volheden van, vergeleken met die van de Heer,
2.2
vriend van
KŠa als. Zie: KŠa, als vriend
toegewijde als, 6.32
vrije wil van onafhankelijkheid van, 3.37, 4.14, 5.15,
7.21, 13.23, 15.7, 15.8, 18.63-63, 18.78
welzijnswerk voor, hoogste, 5.25
wezenlijke positie van, 5, 7-8, 1619,2.49, 2.51, 2.71, 3.30, 3.36, 3.37, 3.41,
3.42, 3.43, 4.19, 4.35, 5.3, 5.5, 5.15, 6.6,
6.20-23, 6.28, 6.29, 6.47, 7.15, 8.3, 13.23,
18.73
activiteit volgens, 5.29, 6.2, 9.30
belang van, 7.28
bevrijding als herstel van, 18.55
in detail, 15.7-7, 18.73
illusie bedekt, 7.27
kennis over, 4.36-37, 7.30, 18.73
als onvermijdelijk, 11.43
overgave door kennis van, 6.46
vergeetachtigheid van, 18.73
vertegenwoordigd door Arjuna, 18.73
zaad van, KŠa als, 7.10, 10.39-39
zaad, in vorm van, 14.3
zelfrealisatie voor. Zie: KŠa-bewustzijn;
Zelfrealisatie
als ziel, 2.18, 7.1, 7.29, 15.7
niet lichaam, 2.19, 2.28, 2.30, 5.2, 5.5, 9.15, 13.20,
15.7
KŠa legt uit, 2.13-30
zintuigen van. Zie: Zintuigen
zondige activiteit door. Zie: Zondige activiteit

Register
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Levend wezen (levende wezens) (vervolg)
als zonen van de Heer, 16, 7.14, 14.16
zuivering voor. Zie: Zuivering
zwakheid van het hart van, 15.20
Zie: Dier(en); Geconditioneerde ziel(en);
Menselijk(e) wezen(s)
Levensadem(s), 2.17, 4.27-29, 8.10-12, 15.14
genoemd, 2.17
Zie: Adembeheersing
Levenskracht
KŠa vertegenwoordigd door, 10.22
Zie: Bewustzijn; Ziel(en)
Levenssoorten
aantal, 15.9
dier, 14.18
voor zielsverhuizing naar, 16.19
Zie: specifieke soorten
Lichaam
oorspronkelijk, 15.7
spiritueel
na bevrijding, 15.7
door devotionele dienst, 8.6
vergeleken met materieel lichaam, 8.3, 15.16
voordelen van, 7.29
geen verandering voor, 15.16
viŠu-m™rti &, 15.7
door voorbereiding in dit leven, 24
Zie: Ziel(en)
Lichaam, het materiële
activiteiten van, buiten de macht van het zelf,
13.30-31
ascese van, 17.14-14
benamingen van, gehechtheid aan, 3.29
bepalende factor(en) van
bestuur van de Heer als, 16.19
bewustzijn als, 15.8-9
hoedanigheden van de natuur als, 7.13, 13.5
karma van vroegere activiteit als, 8.3, 13.5, 13.21
verlangen als, 9.10, 13.21, 13.30
bestuurd door
Heer, 3.27
levend wezen, 15.8
bestuurder van activiteiten, 13.30-31
bestuurt levend wezen, 13.21
bewustzijn in, van levend wezen (ziel), 2.17,
13.34-35
Zie: Bewustzijn; Ziel(en)
bijproducten van, 2.20
bloed van, energieën van ziel gedragen door, 2.17
van dier, 13.21
vergeleken met stof op spiegel, 3.38
Zie: Dier(en); Geboorte als dier
dood, vergeleken met leven, 2.17-19
als dood, 3.5
dood van. Zie: Dood
evolutieproces voor, 2.31
als factor van activiteit, 18.14-14
geboorte van, 2.20
Zie: Geboorte
gehechtheid aan. Zie: Gehechtheid; Vals ego
groei van, 2.20, 7.6
grove & subtiele, niveaus van, 3.42-42
hart van
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Lichaam, het materiële (vervolg)
energie van, 2.22
ziel in, 2.17, 2.20
in de hoedanigheid goedheid, 14.11
leeftijden van, 2.20, 2.22
menselijk
doel van, 10.4-5
Zie: Menselijk(e) wezen(s);
onderdelen van, 13.6-7
onthechting ondanks, 6.25
onthechting van, 4.21, 14.22-25
Zie: Onthechting
als oorzaak van activiteit, 5.14, 14.5
als oorzaak van leed & plezier, 13.21
oorzaken van. Zie: Lichaam, bepalende factoren
van
plichten m.b.t.. Zie: Plicht
poorten van, 5.13, 14.11
Zie: Zintuigen
tekortkomingen van, 23
toegewijde onthecht van, 5.8-11, 5.13-14
van toegewijde, vergeleken met lotusblad, 5.10
als veld van activiteit, in detail, 13.1-7
veranderen, 2.16, 2.22, 13.2, 15.16
veranderingen van, zes, 16, 2.20, 8.4, 10.34, 13.7,
15.16
vergeleken
met auto, 18.61
met boom, 2.20, 2.22, 16.11-12
met droomlichaam, 2.28
met kleren, 10, 2.1, 2.22, 2.28
met KŠa’s lichaam, 23, 9.11, 10.3, 11.43, 13.18
met lapje grond, 13.3
met machine, 18.61-61
met spirituele lichaam, 8.3, 15.16
met stad, 5.13-14
met ziel, 2.11, 2.16-30, 2.30, 9.2
verlangens van, 2.70
verlangens vervuld door, 13.31
vertering &, 15.14-14
verwerven van. Zie: Geboorte; Reïncarnatie
voedsel voor. Zie: Eten; Prasdam; Voedsel
ziekten van. Zie: Ziekte(n)
Lichamelijke benamingen, 22
Lichamelijke opvatting van het leven, 1.29, 2.1,
2.26-27, 3.40, 13.1-2, 13.8-12
dwaasheid van, 3.40
illusie van, 22, 7.13
KŠa verwerpt, 2.12
leed veroorzaakt door, 5.14
lust veroorzaakt, 3.40
reacties op, 5.15
vergeleken met vogel genietend van vruchten
van boom, 2.22
vrijheid van, 11-12, 13.31-32, 14.22-25
zielsverhuizing volgens, 13.21-22
Licht(en)
Heer als bron van, 13.18
KŠa vertegenwoordigd onder, 10.21
Liefdadigheid. Zie: Vrijgevigheid
Liefdadigheidswerk. Zie: Welzijnswerk
Liefde, god van de, 10.28-28
Liefde voor de Heer, 4.20, 8.28

Lic – Lij
Liefde voor de Heer (vervolg)
begonnen op ieder moment, 3.41
beloond naar overgave, 4.11
devotionele dienst &, 9.2, 10.9, 10.10-10, 11.49,
12.9-9
gedaante van de Heer passend voor relaties met
toegewijden die bezitten, 11.54
geloof in God rijpt tot, 17.28
van koeherdersjongens, 11.8
KŠa te zien door, 11.55
lust
als transformatie van, 3.37
als verwrongen weerspiegeling van, 3.41
als natuurlijke toestand, 3.41
nodig om zich Hem te herinneren, 27
in onvermengde devotie, als kennis, 13.8-12
sluimerend, opwekking van, 12.9
van toegewijden, 3.13, 8.28
vergeleken met melk, 3.37
van vrienden, speelkameraden, & ouders van
KŠa, 11.8
Zie: Bhakti; Bhakti-yoga; Devotionele dienst;
KŠa-bewustzijn
Lijden (leed)
angst &, 1.29, 2.56, 10.4-5, 10.4-5
in baarmoeder, 7.15
bescherming van, 1.19
Bhagavad-g…t
geeft uitleg over verlichting van, 10
verlicht, 30
ook op Brahm’s planeet, 8.17
van dieren, 14.16
Zie: Slachten van dieren
door doelloosheid, 2.66
dood, op moment van de, 13.8-12
doodstraf &, 2.21
drieledige ellende als, 16.24
ellende als, 21, 2.51
frustratie als, 1.30, 3.37, 4.10
gebed opgewekt door, 7.15
geboorte, dood, ouderdom, & ziekte als, 13.8-12
tijdens geboorte, 13.8-12
geconditioneerde ziel vol van, 2.22
als genade van de Heer, 2.56, 3.28
hartstochtelijke inspanningen altijd vergezeld
van, 14.16
in de hoedanigheid hartstocht, 14.16-16, 14.17
de hoedanigheid onwetendheid als, 18.39
op hogere alsook lagere planeten, 8.16, 8.17
als karmische reacties, 9, 10
van kind in baarmoeder, 7.15
KŠa-bewustzijn &, 2.66, 10.4-5
KŠa oorsprong van, 10.4-5
levend wezen veroorzaakt, 13.21-22
in lichaam van geest, 1.41
lichamelijke opvatting van het leven veroorzaakt,
5.14
materieel geluk vergezeld van, 14.16
materiële wereld vol van, 2.51, 8.15, 9.33-33, 11.43
onthechting van, 6.20-23
Zie: Onthechting
ontstijgen aan, 2.56
als onvermijdelijk in materiële wereld, 20-21

Lij – Mah
Lijden (leed) (vervolg)
oorzaak (oorzaken) van, 6.32
hartstocht als, 14.16-16, 14.17
karmische reacties als, 10
KŠa als, 10.4-5
levend wezen als, 13.21-22
lichaam als, 23, 13.21
materiële verlangens als, 1.30, 2.70-70
natuur als, 2.7, 2.8
onwetendheid als, 13.8-12, 18.39
oorlog als, 1.40
ouderdom als, 13.8-12
proberen te genieten los van de Heer als,
12-13
toegewijde begrijpt, 15.10
voedsel als, 17.9, 17.10
vergeetachtigheid over Heer als, 5.25, 6.32, 11.55
vergeetachtigheid van eigenbelang
als, 1.30
zinsbevrediging als, 5.22, 18.38
planeet voor, 10.29
reacties voor zonden als. Zie: Reacties voor
zonden
van resultaatgerichte werkers, 7.15
als stimulans in het spirituele leven, 13.8-12
straffen als, 10.29
strijd om het bestaan als, 2.45
als tijdelijk, 2.14, 2.69
toegewijden
vrij van, 5.26
willen anderen bevrijden van, 11.55
zien, als KŠa’s genade, 12.13-14
voor toegewijden, geminimaliseerd, 2.56
tolerantie van, 2.14, 2.15, 2.45
treurnis &, 2.11-11
vergeleken met seizoenen, 2.14
verlichting van
Bhagavad-g…t legt uit, 10
door devotionele dienst, 1.41, 9.33, 11.55
door goed gezelschap, 18.36
door gereguleerd leven, 6.17
Heer benaderd voor, 7.16-16
door hoedanigheden te ontstijgen, 14.20
door horen over Heer, 9.1
door horen van Bhagavad-g…t, 2.22
door KŠa-bewustzijn, 2.8, 5.29,
15.10, 18.54
door overgave, 18.62
door spirituele kennis, 9.1-1
toegewijde predikt om te geven, 11.55
voor voorouders, 1.41
door zelfrealisatie, 6.20-23, 6.20-23
vernietiging als, 8.19
van voorouders, 1.41
vraag over, 6
vrijheid van, door KŠa-bewustzijn, 2.65
zelfrealisatie is schijnbaar, 18.37
van ziekte, 1.40, 13.8-12
door zielsverhuizing, 2.8, 2.13, 15.10
van zinsbevrediging, 5.22, 18.38
zorg van Arjuna op Kuruketra, 1.28-2.2
van demonen, 16.11-12, 16.16-16
alle ervaring, 6

Register
Literatuur
spirituele, vergeleken met materiële, 25-26
Zie: specifieke boeken
Logici. Zie: Beoefenaars van logica
Logisch argument, 10.32
Lokyatika-filosofen & -filosofie, 2.26
Lucht
element. Zie: Elementen
KŠa als, 11.39
van leven. Zie: Levensadem(s)
Luiheid & de hoedanigheid onwetendheid, 14.8,
14.13, 18.28, 18.39-39
Lust, 2.62, 3.37-41, 3.43, 16.8-12, 16.18, 16.21-21
gevaar van, 3.40-41
gezuiverd door devotionele dienst, 3.41
in KŠa’s dienst, 3.37
overwonnen door KŠa-bewustzijn, 3.43-43
reguleren van zintuigen om te beheersen, 3.41-41
vergeleken
met rook, stof & moederschoot, 3.38
met vuur, 3.39
met yoghurt, 3.37
woede, hebzucht, &, 16.21-22
zetels van, 3.40
zintuigen &, 3.40, 3.42
Zie: Gehechtheid; Verlangen(s), materiële;
Zinsbevrediging

M

Maan, 21
belang van, 15.12
groenten gevoed door, 15.13-13
halfgod van, 7.23
Heer als, 15.13
KŠa als, 11.39
KŠa vertegenwoordigd door, 10.21
leven op, 8.25
levend wezen afhankelijk van, 15.12, 15.13-14
licht van, 7.8-8, 13.18
in kosmische gedaante, 8.4, 11.19
als ster, 10.21, 15.12
straling & licht van, van KŠa, 15.12-12
zielsverhuizing naar, 21, 2.8, 8.25
Maanden
beste, 10.35-35
KŠa vertegenwoordigd onder, 10.35-35
Mdhava, Heer, 1.36, 8.22
Mdhavendra Pur…
geciteerd m.b.t. ontstijgen aan riten & rituelen
door devotionele dienst, 2.52
KŠa herinnerd door, 2.52
in de opeenvolging van discipelen, 33
Madhu demon, 1.15, 8.2
Madhus™dana, Heer, KŠa als, 28, 8.2
reden voor bekendheid als, 1.15, 2.1-1, 8.2
Madhvcrya, 3, 33, 7.15
Mdhyandinyana-ruti geciteerd m.b.t. de
bevrijde ziel in de spirituele wereld, 15.7
Mah Upaniad geciteerd m.b.t. de schepping, 10.8
Mah-bhu, Arjuna als, 2.26
Mahbhrata, 26, 1.1, 4.8
geciteerd m.b.t. Bhagavad-g…t’s geschiedenis, 4.1
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Mahbhrata (vervolg)
geciteerd m.b.t. muni’s, 2.56
Mahad brahma, 14.3
Mahjana’s (vedische autoriteiten), genoemd, 4.16,
7.15
Mah-mantra
voor het zich herinneren van de Heer, 8.5
Zie: Chanten in KŠa-bewustzijn
Mahrja’s. Zie: katriya(’s); specifieke koningen
Maharloka, 9.18, 9.20
Mahtm(’s), 8.15
betekenis van, 11.37
definitie van, 8.15
kenmerken van, 9.15
kenmerken & eigenschappen van, 9.13-13
kwalificaties van, 9.13
als zuivere toegewijden, 9.13
Zie: Toegewijde(n); Wijze(n); Zuivere
toegewijde(n); specifieke persoonlijkheden
Mahat-tattva, 7.4, 9.8
brahmajyoti bedekt door, 13.18, 15.6
schepping &, 13.20, 14.3
ziel van, Heer als, 10.20
Mah-ViŠu, 7.4, 10.8, 11.1, 13.20
als expansie van KŠa, 11.54
in kosmische oceaan, 10.20
mahat-tattva &, 10.20
schepping &, 9.8, 11.54
universa van, 11.54
Mammonisme. Zie: Materialisme; Zinsbevrediging
MŠ™kya Upaniad geciteerd m.b.t. de materiële
wereld als een manifestatie van Brahman, 5.10
MaŠipupaka hoornschelp, 1.16-18
Mantra, transcendentale, KŠa als de, 9.16
Manu(’s)
Bhagavad-g…t gesproken tot, 4.1-1
duur van tijdperk van, 4.1
als KŠa-bewuste autoriteit, 4.16
KŠa oorsprong van, 10.6-6
van KŠa’s verschijning, 4.7
in de opeenvolging van discipelen, 4, 4.16
overgave aan de Heer, 7.15
tijdperk van, 4.1
Manu-saˆhit
aangehaald
m.b.t. lust, 3.39
m.b.t. straf voor moord, 2.21
hervormingsceremonieën van, 7.15
als instructie voor menselijke samenleving, 3.21
reguleringen voor menselijk gedrag in, 16.7
wetten ontleent aan, 16.7
wet van, aangaande vrouwen, 16.7
Mrga…ra, KŠa vertegenwoordigd door, 10.35-35
Marginale energie. Zie: Energie, marginale
Mar…ci, KŠa vertegenwoordigd door, 10.21
Marihuana, 3.24
Maruts
kosmische gedaante &, 11.22
KŠa vertegenwoordigd onder, 10.21
Materialisme
als asat, 6
bezorgdheid door, 6
complicaties van, 2.7

Mah – Mat
Materialisme (vervolg)
illusie door, 2.2
illusie van. Zie: Illusie
literatuur in, 26
als niet-bestaan, 6
vergeleken met spiritueel leven, 1.32-35
vernietiging van familie heeft als resultaat, 1.39-39
zintuigen zoeken, 2.62
Zie: Gehechtheid; Resultaatgerichte activiteit;
Zinsbevrediging
Materialist(en)
activiteit van, eigenschappen van, 18.24,18.27-28
afgunstig op KŠa, 18.67
Arjuna ondervraagt KŠa in het voordeel van, 4.4
atheïstische, 9.12-12
Zie: Atheïsme; Atheïst(en);
Demon(en)
beoefenen spirituele speculatie, 4.10
geen besef van spiritualiteit, 13.25
bestuur van natuur vergeten door, 3.27-27
Bhagavad-g…t
commentaren op, door, 4.2, 18.67
niet gewaardeerd door, 4.2
demonisch, 4.3, 7.15
Heer bespot door, 9.12-12
Kaˆsa voorbeeld van , 9.34
Zie: Atheïst(en); Demon(en)
devotionele dienst veronachtzaamd door, 2.41-41
dieren doden door. Zie: Slachten van dieren
als dierlijk, 6.40
als dieven, 3.12, 3.13
als dwaas, 3.40
gebrek aan doel in leven, 3.12
eigenschappen van
in de hoedanigheden goedheid, hartstocht, &
onwetendheid, 18.7-8, 18.21-22, 18.24-25,
18.27-28, 18.31-32, 18.34-35, 18.38-39
Zie: Hoedanigheden van de natuur
falen, als gedoemd te, 2.44
filosofie van, 3.16
gefrustreerd, 4.10
geleerden, wereldse, als, 4.9
genieten zonder offer, 3.12-12
goede werken door, 3.29
halfgoden vereerd door, 19, 4.12-12
hoedanigheden van de natuur &. Zie:
Hoedanigheden van de natuur;
specifieke hoedanigheden
in de hoedanigheid goedheid. Zie: Goedheid,
hoedanigheid van
in de hoedanigheid hartstocht. Zie: Hartstocht,
hoedanigheid van hypocrieten in spiritueel
leven als, 3.6
illusie van. Zie: Illusie
intelligentie, gebrek aan in, 16.9-9
kennis van, eigenschappen van, 18.21-22
kosmische gedaante gezien als
Allerhoogste door, 4.10
KŠa
niet begrepen door, 4.10, 7.4
bespot door, 6.47, 9.11-11, 9.11-12
kenmerken van, voor het zich herinneren
van door, 10.17-17

Mat – Mat
Materialist(en) (vervolg)
methoden van, verworpen door, 7.15
vererenswaardig voor, 4.11
vergeten door, 3.27
literatuur van, vergeleken met spirituele
literatuur, 26
materiële gehechtheden zekerheid voor, 1.28
nacht van, vergeleken met tijd van
ontwaken voor spiritualisten, 2.69-69
offers voor, 3.12, 4.25
omgang met, 11.55
ongehoorzaam aan de Heer, 3.39
perfectie verloren voor, 3.32
reacties voor, 3.32
onwetend
over bevrijding, 2.2
over echte activiteit & verering, 4.12
over de Heer, 4.10
over ziel & zielsverhuizing, 15.11-11
in onwetendheid, 3.29-29
Zie: Onwetendheid
opstandig tegenover de Heer, 13.20
overgave vermeden door, 7.15-15
personalisme beangstigd, 4.10
plicht vereist van, 3.7-9
regulering afwezig in, 6.40
religie van. Zie: Religie, materiële
spiritueel leven, hebben geen interesse voor, 3.29,
4.10-10
tijd van ontwaken van, vergeleken met nacht van
spiritualisten, 2.69-69
toegewijden
vergeleken met, 1.28, 2.72, 3.25, 3.27, 4.3, 4.8,
5.10, 5.12, 7.15, 12.15
moeten niet verstoren, 3.26-26, 3.29-29
zouden kunnen lijken op, 11
val van, 14.18-18
in vals ego
ziet zichzelf als handelende persoon, 3.27-27
Zie: Vals ego
verering belangrijke mensen, 4.12
verering halfgoden voor materiële resultaten,
4.12-12
vergeleken
met criminelen, 3.39
met ezel, 7.15
met personeel, 4.14
met spiritualisten, 2.69-69, 6.38, 6.40
met varkens, 7.15
met wijze, 2.69-69
met ziek persoon, 2.59
verlangens van, 3.25
verstoring van, wijzen vermijden, 3.29-29
vooruitgang voor, 3.6
vrekkig, 2.7
zelfzuchtigheid van, 1.30
zielsverhuizing voortgezet door, 8.24-26
Zie: Demon(en); Resultaatgerichte
werkers
Materie
als het spirituele bedekt, 4.24
& het spirituele, als hetzelfde voor KŠa, 9.19
vergeleken met het spirituele, 2.16-30

Register
Materie (vervolg)
Zie: Energie, lagere; Energie, materiële;
Materiële wereld
Materiële activiteiten. Zie: Materialisme;
Resultaatgerichte activiteiten
Materiële energie. Zie: Energie, marginale; Energie,
materiële
Materiële gehechtheid. Zie: Gehechtheid
Materiële leven, het
beëindiging van, als doel van yoga, 6.15-16
begin van, 7.14
benamingen in, 3.29
benodigdheden voor
bestuurd door de Heer, 3.28
door halfgodenverering, 3.11-12, 3.16
halfgoden voorzien in, 3.11, 3.12-12, 3.14, 3.16
Heer voorziet in, 2.70, 3.12, 3.16, 9.29, 12.20,
18.66
minimaliseren, 6.20-23
door offer, 3.10-10, 4.31
reguleringen aangaande, 3.34
seks als een van, 3.34
bevrijding van. Zie: Bevrijding
comfortabel door offer, 3.10-12
devotionele dienst kan lijken op, 9.30
duur van, toename van, 4.29
dwaasheid van, 8.19
ellende van, 7.15, 7.29, 13.8-12
Brahmaloka, ook op, 8.17
genoemd, 13.8-12
inzien van het kwaad van, 13.8-12
vrijheid van, door ontstijgen van
hoedanigheden, 14.20
Zie: Lijden (leed)
als ellendig, 2.51
faciliteiten voor
Heer voorziet in, 4.14
vergeleken met regens, 4.14
met familie. Zie: Gezinsleven
gebondenheid door, 5.12, 18.73
gefrustreerd met, 3.37
gehechtheid aan, 3.29-29
door demonen, 16.11-12
Zie: Gehechtheid
gehechtheid oorzaak van, 13.21-22
geluk in. Zie: Geluk
illusie in. Zie: Illusie
leed in. Zie: Materiële leven, ellende van;
Lijden (leed)
als manifestatie & vernietiging, 8.19
offer omwille van, 17.12-13
onderwijs over, moderne samenleving geeft
alleen, 9.2
onwetendheid in. Zie: Onwetendheid
onzuiverheid door, devotionele dienst zuivert
van, 10.11
pessimisme aangaande, 13.8-12
reacties voor zonden veroorzaken, 4.30
stadia van gehechtheid aan, drie, 4.10
tegenwoordig. Zie: Huidige tijdperk
val naar
van devotionele dienst, 9.3-3
vrijheid van, door yoga, 6.20-23, 6.25
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Materiële leven, het (vervolg)
vergeleken
met baan, 12.9
met het echte leven, 2.72
met spiritueel leven, 2.72, 6.40, 9.1, 9.20-21
met ziekte, 4.24
vroomheid in, 3.16
in westerse landen. Zie: Westerse wereld
als worsteling, 15.7-7, 15.8
voor bestaan in, vergeleken met zwemmen in
oceaan, 4.36
als zondig, 3.16
Zie: Materialisme; Resultaatgerichte activiteit
Materiële lichaam. Zie: Lichaam, het materiële
Materiële natuur, de
als adhibh™ta, 8.4
als afhankelijk van Heer, 8
als bestuurd, 8
door KŠa, 3.27
als bestuurder
van levend wezen, 13.22-22
overeenkomstig lichaam, 13.21-22
bestuur van, levende wezens pogen, 8
bevrijding van. Zie: Bevrijding
bevruchting van
door de Heer, 2.39, 14.3, 14.27
met levende wezens, 3.15, 9.10
Bhagavad-g…t legt uit, 7, 9
bindende invloed van, 3.33
blik van de Heer over, 3.15
als compleet, 14
doel van, 3.36, 13.20
als eeuwig, 9, 11
& beginloos, 13.20-20
eigenschappen van, drie, 9
elementen, gevormd uit, 7.4-5, 13.6-7
Zie: Elementen, materiële
als energie van de Heer, 9, 25, 7.14, 9.9-10
evolutie van. Zie: Evolutie
geboorte in. Zie: Geboorte
gemanifesteerd & ongemanifesteerd, 13.20
als goddelijk hoewel lagere energie, 7.14
halfgoden managen, 3.24, 4.25
Heer bestuurt, 7.14
Heer ontstegen aan, 4.4, 9.13
hoedanigheden. Zie: Hoedanigheden van de
natuur
hogere & lagere, 8-9
hogere natuur &, combinatie van, 13.27
leed veroorzaakt door, 2.7, 2.8
Zie: Lijden (leed)
levende wezens
bestuurd door, 7.13-14, 13.22-22
&, combinatie van, 13.27
lichaam bestuurd door, 5.14-14
manifestaties van
vergeleken met seizoenen, 9
vergeleken met wolken, 9
onderdelen van, 13.6-7
Zie: Elementen, materiële; Energie, materiële
als onderwerp van G…t, 7, 9
oorsprong van, 7.6
Zie: Schepping

Mat – Mat
Materiële natuur, de (vervolg)
niet oorsprong van levende wezens, 14.3
als oorzaak
van activiteit, 5.14
van alle materiële oorzaken & gevolgen,
13.21-22
ondergeschikt, 9.8, 9.10-10
onmiddellijk, 4.14
als prakti, 8-9, 2.39, 7.4, 13.1-2, 13.3
schepping &, 7.14
spirituele natuur ontstegen aan, 8.20-21
als tijdelijk gemanifesteerd, 9
transformaties & hoedanigheden , 13.20-20
val door contact met, 3.37
vergeleken
met rijst, 14.3
met wetten van koninkrijk, 7.12
verlangens tegemoetgekomen door, 3.37
vrijheid van, 9.13
wetten van
bestuur van, 13.21
dood volgens, 16.11-12
Zie: Energie, materiële; Materiële wereld;
Hoedanigheden van de natuur
Materiële verlangens. Zie: Gehechtheid; Verlangen(s),
materiële
Materiële wereld, de
activiteiten in
gespiritualiseerd door KŠa-bewustzijn,
4.24-24
seks middelpunt van, 3.39
analytische studie van, 5.5-5
Zie: S‰khya; S‰khya-yoga
bestuurd door KŠa, 9.8-10
bestuurders van, vergeleken met Allerhoogste
bestuurder, 9.11
bevrijding van. Zie: Bevrijding
brahmajyoti bedekt door, 13.18
bron van, in energieën van de Heer, 13.20
als compleet, 14
demonische opvatting van, 16.8-8
doel van, als kans om terug naar God te gaan,
11.33
dualiteiten van, 4.22
toegewijde ontstegen aan, 4.22-22
eigenschappen van, 16
elementen van, 14
Zie: Element(en), materiële
als ellendig, 8.15, 9.33-33, 11.43
Zie: Lijden (leed)
gebondenheid aan, vrijheid van. Zie: Bevrijding
als geboorte & dood, plaats van herhaaldelijke,
9.21
gedegradeerd door zinsbevrediging, 16.9
geluk
onmogelijk in, 2.51
Zie: Geluk
hoedanigheden van de natuur &, 5.8-10
illusie in. Zie: Illusie
KŠa
alomtegenwoordig in, 8.22-22
als bestuurder van, 16.8
instandhouder van, 9.18-18

Mat – Men
Materiële wereld, de (vervolg)
ontstegen aan, 4.14, 9.11, 11.37-38
oorsprong van, 10.8
plan van, voor, 11.33
leed in. Zie: Lijden (leed)
leven in, vergeleken met droom, 2.28
mahat-tattva bedekking van, 9.8, 13.18
als maithunya-gra, 3.39
manifestatie in, van levende wezens, 8.19
omvang van, 24
‘onbewoonbaar voor iedere verstandige
gentleman,’ 9.33
onderhouden door de Heer, 15.13
niet onecht maar tijdelijk, 9.33
onthechting van, 11.55
oorsprong van
KŠa als, 10.8, 15.3-4
spirituele wereld als, 15.1
oorzaak van
ondergeschikt, materiële natuur als, 9.8,
9.10-10
research van, 15.3-4
pradhna &, 5.10
schepping van. Zie: Schepping
spirituele wereld
bedekt, als, 4.24
ontstegen aan, 8.21
vergeleken met, 16, 20, 21-22, 23, 24, 9.33, 13.18,
13.21, 15.1, 15.6, 15.16
weerspiegeling van, 15.1, 15.3-4
strijd om het bestaan in, 15.16
terugkeer naar. Zie: Cyclus van geboorte en
dood; Reïncarnatie
als tijdelijk, 4.12, 9.33, 15.1
maar niet onecht, 9.33
voor toegewijde, net zo goed als VaikuŠ˜ha, 18.54
val naar, 9.25, 13.24
Zie: Val
vergeleken
met banyan, 15.1-1, 16.1-3
met bloem, 9.10
met boom met wortels omhoog, 21-22, 15.1-1
met oceaan, 4.36-36, 12.6-7, 12.6-7
met spirituele wereld, 16, 20, 21-22, 23, 24, 9.33,
13.18, 13.21, 15.1, 15.6, 15.16
met water in hoefafdruk van kalf, 2.51
met weerspiegeling, 21-22
met woestijn, 22
met bosbrand, 4.36
verlaten. Zie: God, terug naar; Bevrijding
vernietiging van
demonen op weg naar, 16.9-9
Zie: Vernietiging
verstrikking in, 15.1, 15.3-4
lust oorzaak van, 3.37
als verwrongen weerspiegeling, 15.1
als weerspiegeling van spirituele wereld, 15.1,
15.3-4
Zie: Materiële natuur; Planeet (planeten),
materiële; Universum
Mathur, 6.11-12
My
bestuurt geconditioneerde zielen, 3.5

Register
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My (vervolg)
definitie van, 4.6, 4.35, 6.20-23, 10.39
van denken dat men zelf God is, 18.73
ellende van, 16.24
Heer bestuurt, 7.14
KŠa’s gedaante niet, 7.24, 7.26
laatste valstrik van, 2.39, 18.73
levende wezens
dienen, 18.73
geneigd bedekt te worden door, 2.23
visie bedekt door, 7.26
transcendentalist verleid door, 6.37
vergeetachtigheid door, 7.15
vergeleken met wolk, 7.26
vrijheid van, 2.14, 3.33, 7.5
Zie: Onwetendheid; Illusie; Materiële natuur;
Yoga-my
My-dev… & Haridsa µhkura, 2.62
Myvda-filosofie. Zie: Impersonalisme
Myvd…(’s). Zie: Impersonalist(en)
Myaypahta-jñnƒ, 7.15-15
Mededogen, 16.1-3
Arjuna’s, 1.27-28, 1.28, 1.32-35, 2.1, 2.2, 2.36
Medicijn, 9.16
Meditatie, 6.19, 6.25-26
op Brahman, 12.1
op cakra’s, zes, 8.10
door chanten van Hare KŠa, 8.8
Zie: Chanten in KŠa-bewustzijn
evenwichtigheid in, 6.19
op gedaante van de Heer, 9.22, 18.65
God (Superziel)-realisatie door, 13.25-25
op Heer in hart, 6.13-14
in huidige tijdperk, 9.27
als interim proces, 12.12
op KŠa, 27, 29, 6.10-10, 7.28
KŠa bereikt door, 8.8
KŠa raadt aan, 18.65-65
uit vijandschap, 9.34
met motivatie voor bevrijding, 7.29
object van, 7.2
onpersoonlijk, als moeilijk, 12.1
proces van yoga van, 5.28
schijn van, 3.6
op spirituele energie, 25
op Superziel, 6.31-31, 8.12
valse, 3.6
op vedische literatuur, 26
ViŠu object van, 2.61
op volheden van de Heer, 10.17
Meditatie, diepe, 2.62, 4.24, 4.29, 5.21, 5.26, 6.10, 6.2023, 6.20-23, 6.25, 6.25, 6.31, 8.12, 18.51-53, 18.51-53.
Zie: Samdhi
Menak, Vivmitra &, 2.60
Mens(en)
aanwijzing & kennis voor, 18.59-61, 18.64-66
actief in de hoedanigheden van de natuur, 18.26-28
afhankelijk van Heer, 15.13
Arjuna ondervraagt Heer ten behoeve van, 10.16-17
in banyanboom-analogie, 15.2
bekwaamheid in, KŠa als, 7.8-8
benodigdheden van, 3.9, 3.34, 4.21-21, 6.20-23,
12.20, 18.66
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Mens(en) (vervolg)
beschaafde, als gereguleerd, 7.15
bescherming door, 7.11
bescherming voor, 4.1
bestuurders van, 3.27-27
bestuurders van, in regering. Zie: Regering(en)
demonische personen. Zie: Demon(en)
deugden van. Zie: Deugd; specifieke deugden
dierenleven niet bedoeld voor, 15-16
dood voor. Zie: Dood
dwaze, 7.15-15
eigenschappen, goede, in, 10.4-5
Zie: Deugd
eigenschappen & kenmerken van
bekendstaan overeenkomstig, 2.54
overeenkomstig hoedanigheden van de
natuur, 18.19-44
evolutie van. Zie: Evolutie; Reïncarnatie
geboorte als, 2.40, 14.15
Zie: Geboorte
gehechtheden van. Zie: Gehechtheid
gehuwd. Zie: Gezinsleven
gekend door specifieke kenmerken, 2.54
gekwalificeerd voor vrijgevigheid, 17.20
geleerde, definitie van, 7.15
geleerde onder, 7.15
geluk voor. Zie: Geluk
getrouwd. Zie: Gezinsleven
geweld door. Zie: Geweld; Moord; Oorlog;
Slachten van dieren
geweld onvermijdelijk onder, 2.27
goddelijke, 16.5-6
Zie: Toegewijde(n);
Transcendentalist(en); Yog…(’s)
goddeloos, die zich nooit overgeven aan KŠa,
7.15-15, 9.31
groot man gevolgd door, 3.21-21
halfgoden &, samenwerking tussen, 3.11-11, 3.24
handelen overeenkomstig hun eigen natuur, 3.33
hoedanigheden van de natuur &, 18.19-40
Zie: Hoedanigheden van de natuur
huwelijksceremonie nodig voor, 18.5
incarnaties van de Heer geïmiteerd door, 11.48
kenmerken van, belangrijkste, 2.54
kenmerken van, onderscheidende, 7.15
kennis voor
KŠa’s regeling voor, 7
Zie: Kennis
koning onder, KŠa vertegenwoordigd
door, 10.27-27
Zie: Katriya(’s)
kracht van, 7.11
KŠa als, 7.11, 10.36
KŠa
gedaante van, als, 11.51
manifestaties van, niet gekend door, 11.6
vertegenwoordiging van, onder, 10.27-27
verschijnt als, 20
als welgezinde van, 14.16
kwaadaardige personen, 9.31
Zie: Demon(en); Materialist(en)
laagsten onder, 7.15-15, 16.19
van lagere afkomst, gekwalificeerd voor

Men – Men
Mens(en) (vervolg)
allerhoogste bestemming, 30, 9.32-32
leed van. Zie: Lijden (leed)
leiders onder
onverantwoordelijk, 1.42
Zie: Katriya(’s); Regering(en)
levensduur van, 7.9
machtigen, KŠa bron van macht van, 7.10
materialistisch. Zie: Gehechtheid;
Materialist(en)
nieuwsgierige, Heer benaderd door, 7.16-16
nood, degenen die in verkeren, 7.16-16
onderwijs voor. Zie: Onderwijs; Kennis
ongeboren, 7.15
onthecht. Zie: Onthechting
onwenselijke bevolking onder, 3.24
oorsprong van, 9.8
oudere, 2.20
perfectie voor
door iemands eigen activiteit, 18.46
door varŠrama, 4.26
zeldzaamheid van, 7.3-3
Zie: Zuivere toegewijde(n);
Bevrijde ziel(en); Volmaakte
wezen(s); Volmaaktheid
plicht voor. Zie: Plicht
principes voor. Zie: Menselijk(e) wezen(s),
reguleringen voor
problemen van, G…t bedoeld om op te
lossen, 6
Zie: Menselijk leven; Samenleving
regering voor. Zie: Regering(en)
regulering voor, 3.15-15, 6.40, 16.1-3, 16.1-3, 16.7-7,
16.22, 16.23-24, 17.5-6, 18.25, 18.78
Zie: Regulerende principes
reguleringen in de heilige teksten voor.
Zie: Regulerende principes
rijkdom oorzaak voor, 16.16
rijkdom voor. Zie: Rijkdom
samenleving van, 1.42, 2.4, 2.21, 3.19-21, 14.16
schepping van, 9.8
soorten van, 4.3, 4.15, 7.13, 9.32-33, 16.6
Zie: VarŠrama-dharma, stelsel van
aantal, 7.15
demonische, 16.19-20
twee, 6.40
spraak van, belang van, 2.54
toegewijden preken omwille van, 11.55
typen van. Zie: Menselijk(e) wezen(s),
soorten van
val van, 16.1-3
door afkeer van spirituele principes, 16.24
naar demonische soorten, 16.19-20
naar hel, 16.21
naar hels leven, 14.18-18
van KŠa-bewustzijn, 2.40-40, 2.67,
3.5, 4.29, 9.3-3, 9.30-30, 15.20
door materialistisch gezelschap, 7.28
door materiële verlangen, 6.5
met materieel leven, 9.3-3
door ongeloof, 4.40
door overtredingen tegenover Heer, 9.12-12
vedische literatuur bedoeld voor, 16

Men – Men
Mens(en) (vervolg)
verering voor, 20
Zie: Devotionele dienst; Verering
vergeleken
met dieren, 15-16, 4.40, 7.3, 14.17
met motten, 11.29
met vuur bedekt door rook, 3.38
verheffing voor, 4.28-28
verlangend naar rijkdom, 7.16-16
verslonden door kosmische gedaante, 11.26-30,
11.32
voedsel verboden & geschikt voor, 9.26
Zie: Eten; Voedsel; Prasdam
vrekkig, 2.7
vrije wil van, 7.21
vrome, benaderen KŠa, 7.16, 8.14
waanzinnig, 14.8, 14.13
zelfkennis voor, 7
Zie: Zelfrealisatie
zintuigen van. Zie: Zintuigen
zoekend naar kennis, Heer benaderd door,
7.16-17
zondig, 1.11, 1.36-44
Zie: Demon(en); Materialist(en)
zuiverende processen &, 18.5
Zie: Menselijk leven; Levend wezen (levende
wezens); Samenleving
Menselijk leven
activiteiten voor onderhoud van, 3.8-9 Zie:
Zintuigen
ascese nodig in, 16.1-3
in baarmoeder, 7.15
begin van, 7
bedoeld voor KŠa-bewustzijn, 3.41
benodigdheden in, 3.9, 3.34, 4.21-21, 6.20-23, 12.20,
18.66
benodigdheden voor, 3.9, 4.21-22, 6.20-23
beschaafd, doel van, 7.15
bevrijding van. Zie: Bevrijding
voor dierenoffers, 2.31
doden van. Zie: Moord; Oorlog; Slachten van
dieren
doel van, 20, 2.2, 2.7, 3.12, 3.38, 4.26, 7.15,
9.27, 10.4-5, 14.15, 16.23, 18.1
devotionele dienst als, 18.1
Heer in hart als, 6.13-14
KŠa als, 9.18-18, 10.10
KŠa-bewustzijn als, 3.27, 3.28, 4.1, 11.33, 16.23,
18.65-66
materialisten hebben gebrek aan, 3.12
onwetendheid over, 7.15-15
varŠrama om te bereiken, 4.26
zelfrealisatie als, 3.16
Zie: Menselijk leven, doel van duur van,
7.9
eind van, devotionele dienst aan, 29
ellende is het gevolg van, 23
fijnstoffelijk
draagt levensopvatting voor volgende
lichaam, 15.8-8
elementen van, 13.7
geesten als, 1.41
& grofstoffelijk, niveaus van, 3.42-42

Register
Menselijk leven (vervolg)
functies van, vier, 6.20-23
gedachten tijdens, resultaat van, 8.6
geluk in. Zie: Geluk
geweld aandoen. Zie: Geweld
Heer als Superziel in. Zie: Superziel
hoedanigheden van de natuur besturen, 2.45,
5.14-15
moet ingericht worden om zich KŠa te
herinneren, 18.65
kenners van, 13.1-5, 13.13, 13.18-19
Zie: Allerhoogste Heer, als Superziel;
Ziel(en), geconditioneerde
kennis over, 2.1, 18.22-22
kennis over, KŠa’s regeling voor, 7
KŠa moet herinnerd worden in, 18.65
Zie: Menselijk leven, doel van
in KŠa’s dienst, 13.8-12
als KŠa’s eigendom, 5.10-11
als ketra, 13.2
kwellen van uit trots & gehechtheid, 17.5-6, 17.5-6
leed in. Zie: Lijden (leed)
leed & plezier door, 13.21
leven van
van Heer, 18.20
ziel als, 7.6, 10.20
leven van, theorie van, 2.26
levende, vergeleken met dode, 2.17-19
voor leven op zonneplaneet, 2.24
levensadems van. Zie: Levensadem(s)
levend wezen
bestuurd door, 13.21
van maanbewoners, 8.25
moraliteit in, 1.40
Zie: Deugd; KŠa-bewustzijn;
Religie; Zuivering
natuur bestuurt, 5.14-15
als ‘niet-bestaand,’ 2.16, 2.28
niet nodig, 14.22-25
offer essentieel in, 3.16
omstandigheden van, devotionele dienst
onafhankelijk van, 9.2, 9.14, 9.32-32
onderhoud van, 3.9, 4.21-21, 6.20-23, 12.20, 18.66
onderverdelingen in
overeenkomstig hoedanigheden, 4.13-13
varŠrama. Zie: VarŠrama-dharma,
stelsel van
ontstijgen, door KŠa-bewustzijn, 5.13-14
oorsprong van, 10.6-6
opofferen van, 2.22
oud. Zie: Menselijk leven, Ouderdom
overwinning in, door KŠa-bewustzijn, 11.34
van planten, 3.38
plicht in. Zie: Plicht
pururtha in, 6.20-23
regulering in, 6.16-17, 16.6, 16.23
respect voor, 9.11
soorten van, aantal, 8.3, 13.21, 15.9
soorten van, reden voor, 13.3
spirituele lichaam vergeleken met, 8.3, 15.16
spirituele of materiële kenmerken vertoond door,
1.29
stadia van, in vedische beschaving.
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Menselijk leven (vervolg)
Zie: VarŠrama-dharma, stelsel van
& Superziel, 5.18, 13.1-5, 18.61
als tempel van de Heer, 9.11
als tijdelijk, 17-18, 2.11, 2.16-30, 13.28, 18.20
treuren over, als dwaas, 2.11-11
val in, 3.42
varŠrama &, 2.31.
Zie: VarŠrama-dharma, stelsel van
vergeleken met dier & plantenleven, 3.38
verheffing tot, 14.15
Zie: Reïncarnatie
verloren tijdens Brahm’s nacht, 8.18-19
verspilling van, 2.7, 3.16
volmaaktheid van, 16-17, 2.15, 8.15
als KŠa-bewustzijn, 11.33
ongehoorzaamheid aan de Heer
vernietigd kans op, 3.32
door spirituele orden van varŠrama, 8.28
zelden nagestreefd, 7.3-3
Zie: Volmaaktheid
als voorbereiding op hiernamaals, 24
voordelen & gelegenheid van, 2.7, 3.38, 4.31, 7.30,
14.15
vroom, 3.16
van vrouw geen diskwalificatie, 9.32-32
van zelfrealisatie
als ontstegen aan materiële plichten, 3.17-18
Zie: Zelfrealisatie
zetels van lust in, 3.40
ziel &, 2.16-30, 3.5, 7.6, 10.20, 13.32-33, 15.8
Zie: Ziel; Ziel(en),
geconditioneerde
zielsverhuizing naar, 2.40-40, 14.15
Zie: Reïncarnatie
ziel vergeleken met, 2.11, 2.16-30, 2.30, 9.2
zinsbevrediging &, 4.26
Zie: Zinsbevrediging
voor zinsbevrediging, 13.1-2
zintuigen van. Zie: Zintuigen
zintuigen superieur aan, 3.42-42
zuivering van, 9.2, 18.5-6
geleidelijke, 3.35
Zie: Zuivering
Zie: Menselijk(e) wezen(s); Samenleving
Menselijke samenleving, 1.42, 2.4, 2.21, 3.20-21, 14.16
Zie: Menselijk leven; Samenleving; VarŠramadharma, stelsel van
Mensheid. Zie: Mens(en); Samenleving
Mentale discipline. Zie: Geest, het disciplineren van de
Meru, de berg,
belang van, 10.23
KŠa vertegenwoordigd door, 10.23-23
vergeleken met Himlaya’s, 10.25
M…mˆs-s™tra’s, 11.48
Missionaire taken. Zie: Prediken van KŠabewustzijn
Mithil, 3.20
Moed, KŠa als, 7.10
Moed in de strijd, 18.43
Moeder(s)
vrouw niet iemands echtgenote beschouwd als, 3.34
Zie: specifieke moeders

Men – N€r
Moka. Zie: Bevrijding
Moka-dharma geciteerd
op halfgoden, KŠa als Schepper van, 10.8
op schepping, 10.8
Monarchie, vedische, 10.27
Monisme. Zie: Impersonalisme
Moord, 2.19, 2.21
reïncarnatie rechtvaardigt niet, 2.27
straf voor, 1.36
Moraliteit
Bhagavad-g…t Allerhoogste instructie in, 18.78
belangrijk voor samenleving, 1.39-42
essentie van, als overgave aan de Heer, 18.78
waar KŠa & Arjuna aanwezig zijn, 18.78
KŠa vertegenwoordigd door, 10.38
Zie: Deugd; KŠa-bewustzijn; Religie; Zuivering
Mount Everest, 6.47
M™ha’s, 7.15-15
vergeleken met ezels, 7.15
Mukti
definitie van, 12
Zie: Bevrijding
Mukunda, Heer, KŠa als, 1.41, 2.51
MuŠaka Upaniad
aangehaald m.b.t. ziel, 2.17
geciteerd
m.b.t. schepping, 14.3
m.b.t. kennis van Heer, 7.2
m.b.t. materiële wereld als
manifestatie van Brahman, 5.10
m.b.t. Superziel, 13.21
m.b.t. ziel, 2.17
m.b.t. ziel & Superziel als vogels in boom,
2.22
Muni(’s)
definitie van, 2.56-56
typen van, 2.56
Vysadeva als beste, 10.37
Mystieke vermogens, KŠa als de bestuurder van
alle, 11.4, 11.9
Mystieke yoga. Zie: Yoga

N

Nacht voor iedereen vergeleken met de tijd van
ontwaken voor de wijze, 2.69-69
Nga slangen, KŠa vertegenwoordigd onder de,
10.29
NaimiraŠya, de wijzen van, 10.18
Naikarmya, 6.47
Nakula, hoornschelp geblazen door, 1.16-18
Nanda Mahrja & het vereren van Indra, 19-20
Nandana-knana tuinen, 2.42-43
Nrada Muni, 6, 7.24, 10.13
als autoriteit aangaande KŠa, 18.62
geciteerd
m.b.t. zijn vorige leven van
devotionele dienst, 9.2
m.b.t. KŠa-bewustzijn, geen verlies van,
6.40
als KŠa-bewuste autoriteit, 4.16
KŠa vertegenwoordigd door, 10.26
moeder van, 9.2

N€r – Off
Nrada Muni (vervolg)
in de opeenvolging van discipelen, 33
prasdam &, 9.2
spiritueel leraar van, 18.75
toegewijden gediend door, 9.2
vorig leven van, 9.2
Nrada-pañcartra, 7.3
geciteerd m.b.t. KŠa-bewustzijn, bevrijding
door, 6.31
Nardhama’s, 7.15-15
definitie van, 7.15
NryaŠa, Heer, 2.2, 14.26, 18.65
als bron van halfgoden & voorvaders, 10.8
gedaanten van
Arjuna verzoekt te zien, 11.45-46
beschreven, 11.45
voor spirituele planeten, 11.45
KŠa als oorsprong van, 10.8
KŠa’s verschijning als, 4.6
als oorsprong van Brahm, 10.8
als Schepper van ®iva, Heer, 10.8
symbolen van, 11.45
Zie: Allerhoogste Heer, als NryaŠa
NryaŠa Upaniad geciteerd
m.b.t. halfgoden, NryaŠa als Schepper van, 10.8
m.b.t. KŠa
als oorspronkelijke persoon, 10.8
suprematie van, 10.8
m.b.t. levende wezens, NryaŠa als Schepper
van, 10.8
m.b.t. schepping, 10.8
NryaŠ…ya geciteerd m.b.t. devotionele dienst, 12.7
Narottama (crya), 33
Natuur, de
KŠa leidt, 8
materiële. Zie: Materiële natuur
Nederigheid, 8.28, 10.34, 3.8-12, 13.8-12, 16.1-3
definitie van, 13.8-12
noodzaak van, 13.8-12
van sannys…, 16.1-3
visie van iemand in, 5.18-18
Zie: Bescheidenheid
Niet-toegewijden, 1.28, 2.7
Zie: Atheïst(en); Demon(en); Impersonalist(en);
Materialist(en); specifieke niet-toegewijden
Nihilisme, 2.26
Nimbrka Svm…, 3
NirguŠa verering vergeleken met saguŠa verering,
12.5
Nirukti woordenboek geciteerd
m.b.t. activiteiten van vermaak & energie van de
Heer, 9.5
m.b.t. samdhi, 2.44
m.b.t. s‰khya, 2.39
m.b.t. doel van veda’s, 15.18
NirvŠa, 6.20-23
definitie van, 2.72
Nitya-baddha zielen, 7.14
Zie: Geconditioneerde ziel(en)
Nitynanda, Heer
genade van, aan Jagi & Mdhi, 7.15
in de opeenvolging van discipelen, 33
Nhari, 33

Register
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Nsiˆhadeva, Heer, 4.13, 6.47, 8.14, 11.46, 15.7
als incarnatie van KŠa, 4.5
Nsiˆha PurŠa geciteerd m.b.t. toegewijd 9.30

O

Objecten van de zintuigen. Zie: Zinsobjecten
Oceaan
karnen van, 10.27-27
KŠa vertegenwoordigd door, 10.24
Oceaan van Oorzaken (kosmische oceaan), 10.20, 11.54
Offer(s), 16.1-3
aanbevelingen van veda’s voor, 3.12
door adem-oefeningen, 4.27-27, 4.29
Agni-hotra, 11.48, 16.1-3
met Allerhoogste Brahman, 4.25
ascese als, 4.28-28
Avamedha-yajña, 18.71
met Beeldgedaante van de Heer, 9.26
begunstigde van
Heer als, 3.14
KŠa als, 3.11
ViŠu als, 3.9-12, 3.15
door beheersing van zintuigen, 4.26-26
benodigdheden van het leven in voorzien door,
4.31
voor bereiken van hogere planeten, 18.71
beste, chanten van Hare KŠa als, 10.25, 16.1-3
betekenis van, 4.25
bevrijding door, 3.10, 3.11, 4.32
van bezittingen, 4.25, 4.28-28, 4.42
boter in, KŠa als, 9.16
door brahmacr…’s, 4.26-26
candryaŠa, 4.28
Cturmsya, 2.42-43
van chanten van Hare KŠa. Zie: Chanten in
KŠa-bewustzijn
cyclus van, 8.3
demonen &, 16.16, 16.17
devotionele dienst
als, 4.23
geeft zelfde resultaten als ascese, 8.28-28
ontstegen aan, 9.16
in devotionele dienst, 3.10, 3.13-13, 9.26-27
van dieren, 3.12, 4.7, 10.25
uitgelegd, 18.3
doel van, 17.25
beheersing van zintuigen als, 4.30
transcendentale kennis als, 4.33-33
dravyamaya-yajña, 4.28
van Drupada, 1.3
in eten, 4.29-29
zonder geloof, 17.28-28
geluk door, 3.10-12, 4.31-31
genieter van, KŠa als, 2.66, 9.24, 9.26-27
door getrouwde personen, 4.26-26, 8.28, 16.1-3
goedheid, in de hoedanigheid, 17.11
hartstocht, in de hoedanigheid, 17.12
met halfgoden, 3.11-12, 4.25
Heer voornaamste begunstigde van, 3.11, 3.12
Heer aanwezig in, 3.15
Heer beveelt, 3.10-12
Heer kan aanvaarden, 13.14
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Offer(s) (vervolg)
met de Heer, noodzaak van, 9.26-27
Heer van, 8.2
als adhiyajña, 8.4
in de hoedanigheden goedheid, hartstocht, &
onwetendheid, 3.12, 17.7, 17.11-13, 17.23
in de hoedanigheid goedheid, 17.11
in de hoedanigheid hartstocht, 17.12
in de hoedanigheid onwetendheid, 17.13
voor huidige tijdperk, sa‰k…rtana als, 3.10,
3.12-14
huwelijksceremonie &, 18.5
door impersonalist, 4.25
Jyoti˜oma, 9.16
met kennis, 4.33-33
van kennis, cultivering van, als, 9.15
kennis door, 4.33
kennis over, 4.30-33
KŠa
als, 9.16-16
besturend beginsel van, 7.30
als genieter van, 2.66, 9.24, 9.26-27
als meester van, 9.24
vertegenwoordiging van, onder, 10.25
met KŠa
noodzaak van, 9.26-27
offeringen geschikt voor, 11.55
overblijfselen van, als prasdam, 11.55
overeenkomstig Zijn verlangen, 9.26
KŠa-bewustzijn
&, 4.24-24, 4.25-26, 4.28, 4.29, 4.31, 4.33, 4.42,
12.10
door, 3.10
kan het resultaat zijn van, 3.11
ontstegen aan, 4.28, 8.3
in KŠa’s dienst, 12.6-7
van levensadem, 4.27-29
met liefde & devotie, 9.26
maan bereikt door, 8.25
door materialisten, 4.25
voor materiële doelen, 18.2
materiële, vergeleken met spirituele, 4.33, 4.42,
17.23, 18.2
noodzaak van, 3.10-15
om reacties voor zonden te vermijden, 3.16
object van, Heer als, 17.26-27, 17.26-27
offeringen voor
juiste, 9.26-26
KŠa als, 9.16-16
soorten van, vijf, 8.3
met ‘oˆ,’ 17.24
oˆ tat sat &, 17.23-23
onderverdelingen van
twee, 4.25, 4.42
vier, 4.28-28
ongeautoriseerd, 17.13
met onthechting, 17.11, 17.25
onthechting van, 18.3
verworpen door de Heer, 18.5-6
onwetendheid, in de hoedanigheid, 17.13
overblijfselen van, toegewijde aanvaart, 9.26
overeenkomstig verlangen van de Heer, 3.9, 3.11,
3.13, 3.14, 9.26, 17.23

Off – Oli
Offer(s) (vervolg)
pañcgni-vidy, 8.16
pañca-mah-yajña, 3.12, 9.16
PŠava’s, 1.15
Pitloka, met inwoners van, 9.16
plicht &, 3.14, 17.11
regen door, 3.14-14
van resultaten van activiteiten
voor goed doel, 12.11
KŠa raadt aan, 12.11
voor het verspreiden van KŠa bewustzijn,
12.10
rijkdom nodig voor, 16.1-3
sa‰k…rtana-yajña, 3.10, 3.12-14
met ‘sat,’ 17.26-27 17.26-27
in seks, 4.26
alleen voor de show, 16.17
soorten van, 4.25-29, 4.30, 4.42, 8.3
overeenkomstig geloof, 4.33
gradaties van, 4.32
spiritualiseert alles, 4.24-24
voor spirituele doelen, 18.2
in het spirituele leven, 4.24-33
spirituele, vergeleken met materiële, 4.33, 4.42, 18.2
door studie van veda’s, 4.28-28
tapomaya-yajña, 4.28
met ‘tat,’ 17.25
terug naar God door, 3.10
door toegewijden, 3.13-14, 4.25-26, 4.29
veda’s schrijven voor, 3.14
vedische, 2.42-43
allemaal bedoeld om Allerhoogste Heer
tevreden te stellen, 9.24
KŠa-bewustzijn ontstijgt, 2.52, 3.16, 3.17, 3.19
KŠa doel van, 3.26-26
doel van, 2.46
vereisten voor, 17.13
vedische literatuur met betrekking tot, 11.48
verheffing door, 4.30
voor verheffing naar hemelse planeten, 8.3, 8.16,
17.12
voor ViŠu’s tevredenheid, 3.9-10
vivha-yajña, 18.5
voedsel geofferd in, 3.13, 3.14, 9.26, 17.10
noodzaak van eten, 9.26-27
proces van offeren, 9.26
voordeel van
bevrijding als, 4.30
bezittingen als, 4.30
geluk als, 4.31
terug naar God als, 4.30
voordelen van, 3.10-15
voorspoed door, 3.11-12
vrijgevigheid &, 4.28-28
vuur voor
KŠa als, 9.16-16
onthechting van, 6.1-1
soorten van, vijf, 8.3
in yogabeoefening, 4.28-28
als zuiverend voor iedereen, 18.5-6
zuivering door, 3.11, 3.12-13, 3.14, 3.16, 4.30, 12.11
Zie: Onthechting; Yajña(’s)
Olifanten, KŠa vertegenwoordigd onder, 10.27-27

Oˆk – Ont
Oˆ(kra), 8.11
als Brahman, 8.11, 8.13
KŠa als, 7.8-8, 8.13, 9.17-17
KŠa vertegenwoordigd door, 10.25
offer, vrijgevigheid, & ascese met, 17.24
in vedische hymnen, 17.23
Zie: Oˆ tat sat
Oˆ tat sat, 17.23-27
betekenis van, 17.23
brhmaŠa’s &, 17.23-23
Heer als, 17.23-23, 18.1
KŠa-bewustzijn &, 17.23
in veda’s, 17.23-23
Zie: Oˆ(kra)
Onbevreesdheid, 2.56, 6.13-14, 6.13-14, 6.1-3
oorsprong van, KŠa als, 10.4-5
door overgave, 1.19
van sannys…, 16.1-3
Onderwijs
boeken voor, 10.32
voor brahmacr…, 6.14, 8.11, 8.28, 16.1-3
devotionele dienst niet afhankelijk van, 9.2, 10.11
guru-kula &, 6.14
in de hoedanigheid goedheid, 14.17
in huidige tijdperk, 9.2, 13.26
van KŠa van Zijn vertegenwoordiger, 2.20
materiële, 10.4-5
KŠa niet te kennen door, 11.53, 11.54, 18.55
van Nrada Muni, 9.2
van spiritueel leraar, 2.20, 6.14, 8.28
spirituele
leraar van, kwalificatie voor, 11.43
noodzaak van, 14.17
tegenwoordig niet bestaand, 13.26
spraak in, 17.15
in veda’s, 8.28, 10.32
verering voor, 7.21
werkelijk, 7.15
Zie: Kennis
Onderzoek, het juiste, 7
Ongerustheid. Zie: Lijden (leed)
Onnodig kritiseren. Zie: Overtredingen, 16.1-3, 16.1-3
Zie: Overtreding(en)
Onsterfelijkheid
KŠa als, 9.19
Zie: Ziel(en), als eeuwig
Onthechte levensorde. Zie: Brahmacarya; Sannysa;
Vnaprastha
Onthechting, 16.1-3
van activiteit, 3.43
kunstmatig, 3.6-6
als onjuist, 3.4-33
vergeleken met devotionele dienst, 5.1-13,
6.1-23
activiteit in, 4.18-24
in de hoedanigheid goedheid, 18.23, 18.26
als alternatief voor gereguleerde devotionele
dienst, 12.11
van Arjuna, 2.6
voor Arjuna, KŠa spoort aan, 2.38
Arjuna verlangt, 1.31, 2.5-6
ascese met, 17.17, 17.25
in banyanboom-analogie, 15.1, 15.3-4

Register
Onthechting (vervolg)
voor beginnende spiritualist, 3.42
door beheersing van adem, 4.27-28, 5.27-28,
5.27-28
betekenis van, 13.8-12, 18.2
bevrijding &, 2.15, 4.29-30, 5.19-21, 5.26-29, 16.1-3
bevrijding door, 5.2-2
door bhakti-yoga, 7.1
door brhmaŠa’s, 10.4-5
door Caitanya, 2.15
complete, kenmerken van, 14.22-25, 14.22-25
cultivering van kennis als alternatief voor, 12.12
definitie van, 2.56
devotionele dienst &, 5.6-6, 18.11
door devotionele dienst, 22, 3.28, 4.10, 18.55
in devotionele dienst, 2.56, 6.47
niet echt, 1.31-31
eigendom van de Heer &, 5.2
in eten, 2.63, 4.29-29, 6.16-16
Zie: Vasten
extreme, als ongunstig, 10.4-5
geduld &, 10.34
geest bedwongen door, 6.35-35
& gehechtheid aan KŠa, 5.5
gelijkmoedigheid, 6.7-9
geluk door, 5.13
geluk vereist meer dan, 5.6-6
‘gevaar’ van, 6.38, 6.40
door gezelschap, 15.3-4
van gezinsleven, 2.15, 13.8-12
in gezinsleven, van seks, 4.26, 6.14
godsrealisatie door, 12.3-4
goedheid, in de hoedanigheid, 18.9-11
door Haridsa µhkura, 6.17
hartstocht, in de hoedanigheid, 18.8
Heer die oordeel geeft over, 18.4
in de hoedanigheden goedheid, hartstocht, &
onwetendheid, 18.4, 18.7-10
in de hoedanigheid goedheid, 18.9-11
in de hoedanigheid hartstocht, 18.8
in de hoedanigheid onwetendheid, 18.7
door hogere smaak, 2.59-64, 5.24
door te horen over KŠa, 6.35
imitatie van, 16.17
impersonalist, van, vergeleken met die
van toegewijde, 2.63
impersonalistische, tegenover gehechtheid
aan KŠa, 6.35
als ontoereikend voor zuivering, 5.2
als activiteit omwille van KŠa, 18.49
Brahman bereikt door, 18.50-50
voorbeelden van, 18.7-11
onvolledig, vergeleken met volledige, 6.10
als kenmerk van het ontstijgen van
hoedanigheden, 14.22-25, 14.22-25
kenmerken van, 2.55-61, 2.64-65, 2.68-72
door kenner van Absolute Waarheid, 3.28-28
als kennis, 13.8-12
door kennis, 15.1, 15.3-4
in kennis, 5.1, 5.3, 6.10
dat KŠa eigenaar is van alles, 5.2
omwille van KŠa, 6.40
door KŠa-bewustzijn, 2.55-56, 2.56, 2.57-71,
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Onthechting (vervolg)
3.17, 4.23, 5.26, 6.1-4, 6.2-3, 6.10, 6.35-36,
7.1, 15.6
in KŠa-bewustzijn, 2.38, 2.40, 2.56, 2.64, 4.18,
4.19-23, 5.7-14, 6.2-3, 6.13-26, 6.40, 8.27,
9.28, 18.49
KŠa raadt aan, 12.11
KŠa’s volheid van, 18.78
KŠa zet Arjuna aan tot, 2.38
katriya’s &, 2.31
kunstmatig, 2.59-59, 2.71, 3.4-6, 3.7-8, 3.33
als niet aan te raden, 4.15
vergeleken met echte onthechting, 6.1-1
moet vermeden worden, 3.33
levensorden toegewijd aan. Zie: Brahmacarya;
Sannysa; Vnaprastha
voor materieel voordeel, 3.7-8
van materiële opvatting van het leven, 2.41
van materiële verlangens, 6.2-3
meningen over, zijn verdeeld, 18.3-5
van muni, 2.56-56
noodzaak van, 15.3-4, 16.1-3
van offer, vrijgevigheid, & ascese, 18.3
verworpen door de Heer, 18.5-6
van omgang met vrouwen, 2.15
ondanks belichaamd te zijn, 6.25
onderdelen van, 18.51-53
onderdrukking &, 3.33
onwetendheid, in de hoedanigheid, 18.7
overeenkomstig hoedanigheden van de natuur,
18.4
door overgave, 15.3-4
overstegen in KŠa-bewustzijn, 2.64
Patañjali, door yoga van, 4.27
perfectie &, 3.4-9, 18.49-50
van plicht in varŠrama verboden, 18.47-48
van plichten, 3.43
als verboden, 18.7-9, 18.47-48
omwille van KŠa, 2.38, 2.40
niet nodig, 8.7
proces voor, 4.10
van alleen iemands quotum
aanvaarden, 15
reacties vermeden door, 18.12
door regulatie van zinsbevrediging, 3.34
van resultaatgerichte activiteiten, 3.4
voor dienst aan KŠa, 12.10
meningen over, 18.3
als ontoereikend voor zuivering, 5.2
door toegewijde, 5.12
van resultaten van activiteiten, 2.39, 4.41, 18.11
R™pa Gosvm… adviseert, 8.27
door R™pa Gosvm…, 6.17
& sannysa, 2.15, 18.2, 18.7
Zie: Sannysa
van seks, 4.26
voor brahmacr…, 6.13-14
binnen gezinsleven, 6.13-14, 16.1-3
nodig voor yoga, 6.13-14, 6.13-14
door yog…, 6.18
van slaap in vroege morgen, 18.8
van slecht gezelschap, 11.55
spiritueel leven vereist, 13.8-12

Ont – Ont
Onthechting (vervolg)
spirituele activiteiten niet onderhevig aan, 18.2
spirituele plichten niet onderhevig aan, 18.2,
18.3-9
van spirituele plichten verboden, 18.6-10
Superziel gerealiseerd door, 12.3-4
tapasya &, 16.1-3
Zie: Ascese
om terug te gaan naar God, 15.3-5
door toegewijden, 3.28-28, 5.12, 6.16, 6.17
vergeleken met die van impersonalist, 2.63
van toegewijde(n). Zie: Toegewijde(n),
onthechting van
vairgya als, 6.35
valse, 3.6
val volgend op, resultaat van, 2.40
van
aangename of onaangename activiteit, 18.10
alles behalve KŠa, 9.13, 9.28, 11.55, 12.6-7,
18.65
baas spelen over, 13.22, 14.27
bevrijding, 2.70, 8.14-15, 11.55
bezitsdrang, 2.71, 3.30, 4.21, 4.22, 6.10, 11.55,
12.13-14
kritiek, 13.8-12
diplomatie, 13.8-12
dood, moment van, 8.23-24, 8.27
dualiteiten, 2.45, 12.17-19, 13.8-12, 4.22-25,
14.22-25, 15.5-5
eer & schande, 12.18-19, 12.18-19,13.8-12, 14.2225, 14.22-25, 16.1-3, 16.1-3
eten, 18.51-53
geluk, 2.15, 2.38, 13.8-12
gereguleerde zinsbevrediging, 3.34
gewone mensen, 13.8-12
gezinsleven, 3.7, 6.20-23, 12.17, 13.8-12, 13.8-12
hitte & kou, 12.18-19
hogere planeten, 11.55
krachtsvertoon, 18.51-53
leed, 6.20-23
lichaam, materiële, 4.21, 5.8-11, 5.13-14, 14.22-25
lichamelijke behoeften, 6.20-23
lust, woede, & hebzucht, 16.22, 18.51-53
materieel geluk, 2.69
materiële verlangens, 18.51-53
onnodig sporten, bioscoop, & sociale
bezigheden, 13.8-12
persoonlijke verheffing, 6.32
iets plezierigs & onplezierigs, 5.20
resultaat van plichten, 2.47-48, 3.30-31
resultaatgerichte activiteiten, 2.1, 3.19-19,
4.20-22, 5.12
resultaten van activiteiten, 13.25-25
resultaten van activiteiten, 2.47-49, 3.19, 3.3031, 4.18-24, 5.3, 5.12, 6.1, 6.40, 11.55, 18.7-8,
18.9-11, 18.26
resultaten van offers, ascese, &
vrijgevigheid, 17.11, 17.25
rijkdom, 10.4-5, 12.16
seks, 5.21, 6.14
slaap, 1.24, 6.17
slecht gezelschap, 13.8-12
tijdverspilling, 13.8-12

Ont – Onw
Onthechting (vervolg)
trots, valse, 18.51-53
uitkomst van de strijd, KŠa zet Arjuna aan
tot, 2.38
vals besef van eigendom, 18.51-53
vals ego, 2.71, 4.21, 5.20, 12.13-14, 13.8-12,
18.51-53
valse benamingen, 12.16
vaste verblijfplaats, 12.18-19, 12.18-19
vermijden van activiteit, 3.18
woede, 18.51-53
zinsbevrediging, 5.21, 5.22, 17.16, 18.51-53
zintuigen ondanks gebruikmaking daarvan,
5.8-11, 5.13
vanzelf door KŠa-bewustzijn, 6.18
varŠa’s voor, 16.1-3
in varŠrama-system, 16.1-3
verdraagzaamheid &, 8.5, 13.8-12
van verlangen voor zinsbevrediging, 6.2-2
vergeleken met gehechtheid, 2.56
volledige, vergeleken met onvolledige, 5.2, 6.10
voordeel/voordelen van, 1.31, 5.13
bevrijding als, 2.15, 4.29, 5.19-20, 5.26-28
geboorte op zon als, 1.31
geluk als, 6.7, 13.22
volmaaktheid als, 18.49-49
vrede als, 2.70-71, 18.51-53
zelfrealisatie als, 18.51-53
zuivering als, 16.22
vrijgevigheid met, 17.20, 17.24-25
van vruchten van activiteit, 2.39, 4.41, 18.11
werkelijke, 2.58-60, 2.61-63, 2.64, 2.67-68,
2.70-71, 6.1-2
als activiteit in KŠa-bewustzijn, 18.49
devotionele dienst als, 10.3
als onthechting van resultaten van
activiteiten, 18.7-11
als onthechting van vruchten van activiteit,
18.11
vergeleken met kunstmatige onthechting, 6.1-1
van Ymuncrya, 2.60, 5.21
in yoga, 6.2, 6.3-4, 6.4, 6.13-26, 8.12
door yoga, 4.27, 5.27-28, 5.27-28, 6.1-4
door yoga van Patañjali, 4.27
door yog…, van seks, 6.18
yukta-vairgya, 8.27, 9.28
zelfrealisatie &, 2.1, 18.51-53, 18.51-54
van zelfzuchtige verlangens, 13.25-25
van zinsbevrediging, 4.26-27, 6.17
zintuigen, door beheersing van, 5.27-28, 5.27-28
zuivering &, 3.8, 12.11
Zie: Ascese; Offer; Onthechting;
Overgave; Zuivering
Ontstaan, KŠa als genererend principe, 10.34-34
Ontvoering, straf voor, 1.36
Onverplaatsbare dingen, KŠa
vertegenwoordigd onder, 10.25
Onwetendheid
over activiteiten, juiste & onjuiste, 16.7-7, 18.58
Arjuna boven, 7, 1.24
van atheïsten, 7.15
over bevrijding, 9.12
Bhagavad-g…t doet teniet, 2.1, 2.50

Register
Onwetendheid (vervolg)
definitie van, 13.8-12, 13.8-12
van demonen, 16.4, 16.7-9, 16.11-12, 16.18
over devotionele dienst, 5.4
devotionele dienst neemt weg, 15.20
over doden van dieren, 14.16
over doel van het leven, 7, 7.15-15
over ellende & gevaren van materiële wereld, 2.51
over factoren van activiteit, 18.16
van ‘geleerde’ personen, 7.15
halfgodenverering vanwege, 7.20-23, 9.23-24
over Heer. Zie: Onwetendheid, over KŠa
de hoedanigheid. Zie: Onwetendheid,
hoedanigheid van
horen van autoriteiten doet teniet, 13.26
in huidige tijdperk, 9.2, 14.16
identificatie met lichaam vanwege, 3.29
over identiteit. Zie: Onwetendheid, over ziel of
zelf
over identiteit & doel van levende wezens,
4.35-35, 5.2
Zie: Onwetendheid, over ziel of zelf
van impersonalisten, 2.23, 7.4, 7.24-24, 9.26, 13.23
over karma-yoga & S‰khya, 5.4
over karmisch wetten, 4.14
kenmerken van, 2.1
over KŠa, 4.3-4, 4.10, 4.14, 7.8, 7.13-13, 7.24-26,
9.18, 10.8, 10.14-15
als absolute, 9.34
van atheïsten, 7.4, 7.15
commentaren gebaseerd op, 9.1
als Heer, 4.9, 4.35, 7.3, 7.26-26, 9.11-12, 9.34,
10.3, 10.8, 11.51, 11.52-54
van illusie, 7.27
van impersonalisten, 13.23
KŠa’s vermogen houdt in stand, 7.25-25
& levend wezen, 2.22, 2.51, 9.12
manifestaties van, 11.6
van materialisten & impersonalisten, 4.10, 7.4,
7.24-24, 9.26, 10.14-14, 18.67
my veroorzaakt, 7.26
onvoorstelbare eigenschappen van, 8.9
als persoon met gedaante, 13-14, 4.10, 7.24-24,
9.11, 11.43
resultaat van, 9.21
als Schepper, 10.8
vergeleken met wolk, 7.26
ware natuur van, 7.24-26
KŠa bespot door, 9.11-11
over KŠa-bewustzijn, 2.63, 10.10-10
KŠa regelde Arjuna’s, 7
leed vanwege, 5.14, 13.8-12
lust &, 3.39
van materialisten, 3.29-29, 4.12
over KŠa, 7.4, 7.24, 9.26, 10.14-14, 18.67
& pseudotranscendentalisten, 15.11-11
over materiële natuur, 11.33
in ongehoorzaamheid aan de Heer, 3.32
van ongelovige personen, 4.40
zonder opeenvolging van discipelen, 18.75
overwinnen, 1.24
over plicht, 2.32
over reguleringen in de geschriften, 16.7
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Onwetendheid (vervolg)
reïncarnatie &, 2.22, 2.51, 15.10-10
over religie, 4.16
resultaatgerichte activiteiten vanwege, 2.42-43,
2.42-43, 3.25-27
rijkdom, over gebruik van, 2.49
van s‰khya-filosofen, 7.4
over s‰khya-yoga, 2.39
slaap als, 1.24
spirituele, 9.2
soorten van personen gedoemd tot, 13.25
over spirituele bestaan, 4.10
over spirituele & materiële werelden, 23
spraak onthult, 2.54
& twijfels weggenomen door kennis, 4.42-42
over verering Heer, 9.15
vergeleken
met duisternis, 10.11-11
met nacht, 5.16
over verleden, heden, & toekomst, 7.26
verwarring door, 5.15-15
over vooruitgang in devotie, Heer corrigeert,
10.10-11
vrijheid van, 15.20
over wapentuig van voorheen, 2.23
van wetenschappers, 2.23, 11.33, 13.33
over wezenlijke positie, 2.50
yoga, over doel van, 2.61
over ziel, 2.19, 2.20, 2.23, 2.26-26, 2.29-29, 3.32,
4.35-35, 5.2, 9.2, 13.23, 13.33, 18.21
Zie: Onwetendheid, hoedanigheid van; Illusie
Onwetendheid, de hoedanigheid, 9
ascese in, 17.23
activiteit in, 14.16-16, 18.25-25
conditionering door, 14.5, 14.8-9
demonen in, 16.24
dromen &, 18.35-35
energieën in, 25
eten in, 6.16, 17.7, 17.10-10
geboorte als resultaat van, 14.15, 14.16, 14.18-18
gebreken van, 14.8, 14.13, 14.18-18
geest in, 15.7
geloof in, 17.2-4
geluk in, 18.39-39
gevolgen & manifestaties van, op levend wezen,
6.16, 14.5, 14.8-10, 14.13, 14.16-16, 14.17-18,
18.28, 18.39
handelende persoon in, 18.28
hoedanigheid hartstocht versus, 14.10
illusie in, 18.32-32, 18.35-35, 18.39
intelligentie in, 13.7, 18.32-32
intoxicatie in, 14.17
kennis in, 18.22, 18.32
luiheid &, 14.8, 14.13
offer in, 17.23
onwetendheid over KŠa als, 4.9
overheersing van, 14.10
plicht opgegeven uit, 18.7
Heer ®iva &, 7.14, 10.23
slaap in, 6.16, 10.20, 14.8
varŠa in, 9.32
vastberadenheid in, 18.35-35
vasten in, 10.4-5

Onw – Ove
Onwetendheid, de hoedanigheid (vervolg)
vergeleken
met hoedanigheid goedheid, 14.8
met hoedanigheid hartstocht, 14.8
voedsel in, 17.10
vrijgevigheid in, 16.1-3, 17.23
woede in, 3.37
Zie: Hoedanigheden van de natuur;
Onwetendheid
Oorlog, 1.40
atoom, demonen kunnen veroorzaken, 16.9
dood in, 2.22
gerechtvaardigd, 2.21, 2.27
Slag op Kuruketra als, 2.27
gevaar van, tegenwoordig, 16.9
geweld nodig in, 2.30
met goedkeuring van de Heer, 2.30
katriya &, 2.31, 2.32
op Kuruketra. Zie: Slag op Kuruketra; Slag op
veld van Kuruketra
onnodig, 2.27
regels voor, onder katriya’s, 1.45
wapens van, KŠa vertegenwoordigd onder,
10.28-28
Zie: Slag op veld van Kuruketra;
Slag op Kuruketra; Wapen(s)
Oorsprong van het leven. Zie: Leven,
oorsprong van het; Levende wezens; Ziel(en)
Oorzaken van voortplanting, KŠa
vertegenwoordigd onder, 10.28-28
Oorzaken, vijf onmiddellijke & uiteindelijke, 5.8-9
Opeenvolging(en) van discipelen, 4, 6, 14, 15, 4.2,
4.16, 7.2, 18.75
Arjuna in, 10.14, 11.8
Bhagavad-g…t &, 1.1, 4.1-5, 4.42, 7.15, 10.13, 10.14,
11.43
van Brahm, 15, 11.43
gebed (eerbetuigingen) tot, 1-2
Ikvku in, 4, 4.1, 4.16
KŠa
hersteld, 4, 4.2, 4.7-7
in, 33
lijst van, 33
Manu in, 4, 4.1, 4.16
‘mysterie van,’ 18.75
noodzaak van, 4.16, 4.34, 11.43, 18.75
van Rmnujcrya, 7.24
Sañjaya in, 18.75
Vivasvn (zonnegod) in, 4, 4.1, 4.15-16, 7.26
Vysadeva in, 18.75
Zie: Spiritueel leraar (leraren); specifieke leden
van opeenvolging
Ouderdom, 13.8-12
Ouders. Zie: Gezinsleven, ouders in
Overgave (aan de Heer), 2.53, 6.8
angst voor, onnodig, 18.66-66
door Arjuna, 2.22
verzocht door de Heer, 3.30, 18.62
baby in baarmoeder belooft, 7.15
belemmeringen voor, 15.5-5
beloning volgens, 4.11
bevrijding door, 7.15, 9.11, 13.18
alleen, 7.14-14

Ove – Pañ
Overgave (aan de Heer) (vervolg)
gemakkelijk, 7.14-14
demonen & atheïsten vermijden, 7.15-15, 9.12
devotionele dienst in, 5.10-10
direct proces voor, 12.12
dood, op moment van de, 2.72
na vele geboorten, 2.39, 12.3-4
of wordt gedwongen te handelen
overeenkomstig de natuur, 18.59-61
geest gesterkt door, 3.42
geluk door, 3.30
door geschoolde & intelligente mensen & leiders,
7.15
door gunstige dingen te aanvaarden, 10.4-5
door halfgoden, aan kosmische gedaante, 11.21
door zich de Heer te herinneren, 18.65-66
hoedanigheden ontstegen door, 14.26
als hoogste kennis, 18.64-66, 18.78
als instrument van KŠa, 11.33
kenmerken van, 10.9
door kennis, 5.16-17, 7.19-19, 10.7-7, 18.73
kennis heeft als resultaat, 18.73
kennis, perfecte, door, 5.16-17
door Kha˜v‰ga Mahrja, 2.72
als kosmische gedaante, 11.21
KŠa
adviseert, 18.63, 18.65-66
alleen gekend door, 10.2, 11.4
beantwoordt, 4.11, 9.29-29
belooft bescherming voor, 18.66-66
beveelt, 30, 2.49, 15.3-4, 18.62, 18.66
genade van, opgewekt door, 8.14-14
leidt volgens, 1.15
vereist, 3.30
door KŠa-bewustzijn, 6.6
KŠa’s tevredenheid, van alles voor, 2.48, 2.49-53
als les van Bhagavad-g…t, 2.50, 4.7, 18.78
door leven in te richten om zich KŠa te
herinneren, 18.65
mentaliteit van, 9.28
noodzaak van, 15.3-4, 15.6
geen obstakels voor, 18.66-66
aan het ‘ongeborene in KŠa,’ 2.7
onmiddellijke, als mogelijk, 2.72
onthechting door, 15.3-4
onthechting &, terug naar God door, 15.3-5
als ontstegen aan religie, 18.66-66
met plan van de Heer, 11.33
reacties voor zonden weggenomen door, 18.66-66
door spiritueel leraar, 2.39, 2.41, 4.34-34, 13.8-12
door spirituele kennis, 15.5
als Superziel, 8, 18.62-63
terug naar God door, 9.28, 11.55-55
vereisten voor, 15.5-5
verlichting van leed door, 18.62
geen verlies van, 6.40
voordeel/voordelen van, 5.12
onbevreesdheid als, 1.19
vrijheid van reacties als, 3.31
vrijheid van schulden & verplichtingen als, 2.38
zorgeloosheid als, 2.45
vrede door, 5.12
vrijheid van beheersing door natuur door, 9.13-13

Register
Overgave (aan de Heer) (vervolg)
weg van, 3.30, 15.5-5, 18.66
als wezenlijke positie van levend wezen, 7.5, 18.73
als yoga, ware, 2.48
zeldzaamheid van, 7.19
Zie: Devotionele dienst, zuivere
Overgave aan zuivere toegewijden, 13.26
Overheersers, KŠa vertegenwoordigd onder, 10.30
Overleden voorouders, KŠa
vertegenwoordigd onder, 10.29
Overspel, 1.40
Zie: Seksualiteit, vrije
Overtreding(en)
Arjuna &, 11.41-42, 11.44, 11.45
van afkeer van spirituele principes, 16.24
van bespotten van KŠa, 9.11-11
door Bh…madeva & DroŠcrya tegenover
Draupad…, 11.49
tegenover Caitanya, 10.11
van demonen tegenover ware religie, 16.18
ernstige, ongeautoriseerde ascese als, 17.5-6,
17.5-6
grootste, van menselijk leven, 16.24
van onnodig kritiseren, 16.1-3
met Superziel, 17.5-6, 17.5-6
tegenover KŠa
van afgunstigheid, 18.67
Arjuna bidt voor vergeving voor, 11.41-42,
11.44
Arjuna vreest, 11.45
van denken dat halfgoden gelijk zijn aan
Hem, 10.42
reacties voor, 9.12-12
Zie: KŠa, bespotting van
tegenover ware religie, 16.18
met toegewijden
KŠa verbiedt, 9.30-30
KŠa vergeeft niet, 1.32-35
door Kuru’s, 1.32-35, 11.49
Overtuiging als levenskenmerk, 13.7
Overwinnaars, KŠa vertegenwoordigd onder, 10.36
Overwinning
door KŠa’s & Arjuna’s aanwezigheid, 18.74, 18.78
KŠa vertegenwoordigd door, 10.36
Overwinning, degenen die nastreven, KŠa’s
vertegenwoordigd onder, 10.38

P

Paarden, KŠa vertegenwoordigd onder de, 10.27-27
Pda-sevanam in KŠa-bewustzijn. Zie:
Verering, van de Heer
Padmanbha, 33, 8.22
Padma PurŠa geciteerd
m.b.t. KŠa-bewustzijn, plezier door, 5.22
m.b.t. spiritueel leraar van elke kaste mits
vaiŠava, 2.8
m.b.t. toegewijden & reacties voor zonden, 9.2
Pñcajanya hoornschelp, 1.15
Pñcartrik…, 5.6
Pañca-tattva
gebed tot, 2
mah-mantra, 2
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PŠava’s
Dhtar˜ra &, relatie tussen, 1.1
fortuin begunstigt, 1.14
geloof van, 1.19
hoornschelpen weerklonken door, 1.14-18
koninkrijk van, 1.16-18, 1.31-35
KŠa
gekend als Heer door, 7.25
koos partij voor, 1.14
leidde, 1.20
vertegenwoordiging van, onder, 10.37-37
& Kuru’s bereiden zich voor op strijd, 1.1-28
Kuru’s ontmoedigd door, 1.19-20
leger van
beschreven, 1.3-6, 1.10, 1.14-19
kracht van, 1.10, 1.20
lot van, in Slag op Kuruketra, 11.26-28
overwinning voor, voortekenen van, 1.20-20
leraar van, 1.3
overwinning wachtte op, 1.14
als religieus, 1.1
soldaten van
in kosmische gedaante, 11.26-28
lot van, op Kuruketra, 11.26-28
tegenover Kuru’s, 1.1-46
politieke handelingen van, 1.1-3, 1.11, 1.16-18,
1.23, 1.36, 1.37-38
Zie: specifieke PŠava’s
PŠu, Koning, 1.1, 1.8
Arjuna &, 6.2, 10.37
Dhtar˜ra &, relatie tussen, 1.1
zonen van. Zie: PŠava’s; specifieke
PŠava’s
Parabrahman
definitie van, 5-6
KŠa als, 5-6
vergeleken met Brahman, 8.3
Zie: Brahman, Allerhoogste
Paramtm. Zie: Superziel
Paraˆ dhma definitie van, 6
Paramevara, betekenis van, 13.28
Parampar
definitie van, 4
Zie: Opeenvolging van discipelen
Parara Muni, 2.32
aangehaald m.b.t. woord bhagavn, 2.2
geciteerd m.b.t. katriya’s plicht, 2.32
geciteerd m.b.t. levende wezens & Superziel, 13.5
KŠa aanvaard als Heer door, 10.1
als vader van Vysadeva, 2.2, 13.5
Parara-smti geciteerd. Zie: Parara Muni,
geciteerd
Paraurma, Heer, 3.35
Par…kit Mahrja, 10.27
Prtha. Zie: Arjuna
Prtha-srathi, KŠa als, 1.15
Prvat…
®iva & Krtikeya en, 2.62
zoon van, 10.24
PaŠ…, 4.12
Pupata-astra, 2.33
Patañjali Muni, 6.20-23
aangehaald m.b.t. ziel & zinsbevrediging, 4.27

P€Š – Pla
Patañjali Muni (vervolg)
geciteerd
m.b.t. bevrijding & spiritueel plezier, 6.20-23
m.b.t. zelfrealisatie, 6.20-23
yogastelsel van, 4.27, 6.20-23
PauŠra hoornschelp, 1.15
Pavitram definitie van, 6
Pelgrimsoord(en). Zie: Bedevaartplaats(en)
Pelgrimstocht. Zie: Bedevaart
Perfectie. Zie: Volmaaktheid
Pijn. Zie: Lijden (leed)
Pica’s, 9.25
Pit(’s)
bestuurder van, 10.29
planeet van (Pitloka), 10.29
offer aan, 9.16
Pitmaha, Brahm als, 10.6
Planeet (planeten), 20, 21
aantal, 24
Aarde. Zie: Planeet Aarde
in banyanboom-analogie, 15.2
bestuurders van, 8
Zie: Halfgod(en)
van Brahm, 21, 14.18
leed ook op, 8.17
verheffing tot, offer voor, 8.16
zielsverhuizing naar, 8.17
eigenaar van, KŠa als, 10.3-3
Zie: Helse planeten
energie van, Heer als, 15.13
van Gandharva’s, 10.26
van geesten, 9.25
van halfgoden
bereikt door halfgodenverering, 7.23-23, 7.24
als KŠa’s energie, 9.18
val van, 8.16
verering voor geboorte op, 9.25
voorbeelden van, 8.16
zielsverhuizing naar, 9.18
Zie: Hemelse planeten
Heer
bestuurt, 9.6
eigenaar van, 10.3-3
houdt in stand, 8.9
oorsprong van, 10.8
helse, 10.29, 16.10, 16.16-16
Zie: Helse planeten
hemelse. Zie: Hemelse planeten
hogere. Zie: Hemelse planetenSatyaloka, 14.18
hoger & lager
zielsverhuizing door heel, 8.19
Zie: Helse planeten; Hemelse planeten
hoogste, 14.18
van Indra, 9.20
koning(en) van, Bhagavad-g…t gehoord door,
4.1-1
kosmische gedaante
gezien op, 11.20, 11.23, 11.36, 11.47
verstoort bewoners van, 11.20, 11.23
lagere. Zie: Helse planeten
leven op, 8.25, 10.4-5
alle, 2.24, 14.4
bron van, 10.6-6

Pla – Poë
Planeet (planeten) (vervolg)
levende wezens op alle, 14.4
licht van, 13.18
maan. Zie: Maan
materiële, hoogste, 8.17
ondersteuning van
Heer als energie voor, 15.13
door kosmische gedaante van de Heer, 15.13
oorsprong van, 4.1
KŠa als, 10.8
van Pit’s, 9.25, 10.29
Poolster, 18.71
reis naar verschillende, 20, 21
tijdens schepping, 10.8
spirituele. Zie: Spirituele wereld, planeten in
sterren als, 10.21
vergeleken met drijvende man, 15.13
verlichting van, 13.18
van voorouders, 10.29
van de Heer, verheffing tot, 9.25
veelheid van, 11.13
van Yamarja, 10.29
zielsverhuizing naar, overeenkomstig
hoedanigheden van de natuur, 14.18
zon
als koning van, 4.1
Zie: Zon
Zie: specifieke planeten
Plantenleven, 3.38
Plezier
op hemelse planeten, 2.42-43, 2.42-43
hoogste, KŠa betekent, 19
materieel, vedische manieren om te krijgen,
2.42-43, 2.42-43
Zie: Geluk; Zinsbevrediging
Plicht(en), 2.31
aanvaarding van, 18.9-10
van activiteit zonder gehechtheid, 3.19-19
om anderen te respecteren, 9.11
voor Arjuna, 27, 2.2, 2.7, 2.27-27, 2.31-38, 2.47-48,
3.8
voor bevrijde & geconditioneerde zielen, 2.31
van brahmacr…, 8.28
van brhmaŠa, 18.47-48
devotionele dienst &, 1.41, 3.4, 6.20-23, 6.47, 8.2828, 10.3
doel van, 3.7
geautoriseerd, 2.32
geconditioneerde zielen hebben nodig, 3.35-35
gedeeltelijk compleet, 2.40
geweld kan, zijn, 2.31-33
voor handelaar, 18.47
voor Heer, 3.22-24
heilige teksten als gezaghebbend aangaande,
16.6, 16.23-23
hoedanigheden leggen op , 2.47
& hoedanigheid goedheid, 18.9-10
idee van de materialisten van, 7.15
iemands eigen, vergeleken met plichten van een
ander, 3.35-35
inferieur, gehechtheid aan, 3.29-29
Janaka Mahrja &, 3.20-20
voor KŠa, 3.22-22

Register
Plicht(en) (vervolg)
KŠa-bewustzijn
als, 6.1
ontstijgt, 2.38, 2.41, 2.52, 3.17-18, 3.43
zij aan zij met, 8.7
in KŠa-bewustzijn, 3.30-31, 4.20, 5.29
KŠa’s voorbeeld aangaande, 3.22-24
KŠa verlicht, voor zelfgerealiseerde ziel, 3.17
voor katriya, 2.14, 2.15, 2.27, 2.31-31, 3.22, 18.47-48
leiders veronachtzamen, 1.42
om het leven zo in te richten dat men KŠa nooit
kan vergeten, 9.27
meditatie op KŠa niet gehinderd door, 27
noodzaak van, 2.14, 3.8-9, 3.20-25, 3.33, 3.35-35,
6.1-1, 18.47-53
offer verricht als, 17.11
ondanks moeilijkheden, 2.14
onderhoud van lichaam &, 3.9
met onthechting, 3.30-30
opgegeven omwille van KŠa, 2.38, 2.40, 3.33, 3.43
voor het plezier van de Heer, 3.9
van prediken, 16.1-3
van regeringsleiders, 4.1
religieuze principes definiëren, 2.31
resultaten van, onthechting van, 2.47-49
voor sannys…, 16.1-3
spiritueel leraar &, 2.41, 3.35, 18.57
spirituele & materiële, 2.2, 2.31, 2.38, 3.35
spirituele, niet onderhevig aan onthechting, 18.2,
18.3-9
toegewijden &, 1.41, 6.20-23, 9.28
transcendentaal, in de hoedanigheid goedheid,
18.26
typen van, drie, 2.47
voor vaiya, 18.47
in varŠrama, 2.31, 3.35-35, 8.28, 18.23, 18.47-48,
18.66
vedische, & toegewijden, 9.28
met verering van Heer, 17.11, 18.46
vergeleken met KŠa-bewustzijn, 2.40, 3.5, 3.33
verheffing door, 2.31
veronachtzaming van, 2.47-47, 18.7-8
door Bh…madeva & DroŠcrya, 11.49
reactie op, 2.33-33, 6.40, 6.47
als verboden, 18.7-8, 18.47-48
als zondig, 2.27
volgens iemands eigen natuur, 3.35-35, 18.47-47
voorbeeld van aanvaarding van, 3.20-26
voorbeelden nodig voor, 3.20-26
voorbeelden van, 8.28-28
voorgeschreven, 3.35-35, 8.7, 17.26-27, 18.6-9,
18.47-47
vrijgevigheid uit, 17.20
vrijheid van, door overgave aan de Heer, 2.38
yajña hebben oorsprong in, 3.14
voor zelfgerealiseerde ziel, 3.17-18
aan zichzelf opgelegd, 7.15
voor zuivering, 3.4
Zie: Dharma; Santana-dharma;
Voorgeschreven plicht(en)
Poëzie
KŠa’s vertegenwoordiging in, 10.35-35
regels voor, 10.35
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Politicus (politici)
kwalificatie voor, 1.2
val van, 2.8
Zie: Katriya(’s)
Politiek, 2.31
van conflict tussen PŠava’s & Kuru’s, 1.1-3, 1.11,
1.16-18, 1.23, 1.36, 1.37-38
Zie: Diplomatie
Poolster, 18.71
Prabhupda, ®r…la
eerbetuigingen door, 1-2
familie van, 6.42
in de opeenvolging van discipelen, 33
Pradhna, 13.7
Pradyumna, 8.22
Prahlda Mahrja, 4.8
van familie van Daitya’s, 10.30
risico’s nemen omwille van KŠa, 11.55
als KŠa-bewuste autoriteit, 4.16
KŠa vertegenwoordigd door, 10.30
overgave aan Allerhoogste Heer door, 7.15
tolereert zijn vader, 13.8-12
Prajpati, 16.6
Praknanda Sarasvat… & Caitanya, 2.46, 10.11
Prakti, 2.39, 7.4, 15.1
bestuurd door de Heer, 8-9
definitie van, 7, 9, 4.6
als eeuwig maar tijdelijk gemanifesteerd, 9, 11
hogere & lagere, 8-9, 9
KŠa’s, 4.6
levende wezens als, 8-9
natuur als, 13.1-2, 13.3
als onderwerp van G…t, 7, 9
vergeleken met echtgenote, 8
als vrouwelijk, 8
PrŠa. Zie: Levensadem(s)
PrŠa-maya, 13.5
PrŠyma-yoga, 4.29
Prapitmaha, KŠa als, 10.6
Prasdam, 4.29, 6.17, 13.8-12, 17.10
aanvaarding van, als devotionele dienst, 16.24, 18.7
belang van, 3.13-13
bloemen als, 2.61
Heer Caitanya raadt aan, 16.24
definitie van, 4.29
als ‘juiste dieet voor de lijdende patiënt,’ 6.35
leed verlicht door, 1.41
Nrada Muni &, 9.2
noodzaak van, 6.16
offer &, 17.13
offerbaar voedsel voor, 6.17, 9.2, 9.26-26, 13.14,
17.10
onthechting &, 2.63
als overblijfselen van offer, 11.55
als overblijfselen van voedsel van toegewijden
van de Heer, 17.10
reacties voor zonden weggenomen door, 3.13, 3.14
tulas…, 2.61, 9.2
vergeleken met vaccinestof, 3.14
verspreiding van, tijdens offer, 17.13
voordelen van, 6.17, 9.2, 9.26-27, 12.8, 17.10
voor voorouders, 1.41-41
zuivering door, 3.11, 3.14, 12.8

Pol – R€m
Prana Upaniad geciteerd m.b.t. de ziel als kenner
& verrichter, 18.14
Pratyag-tm & parg-tm, 4.27
Pratyhra, 5.28, 6.25
Pravtti, 18.30
Prayga, 6.11-12
Pryacitta (boetedoening), 1.43
Zie: Zuivering
Prediken van KŠa-bewustzijn, 3.13, 6.32, 9.2, 11.55,
15.10
autoriteiten die aangehaald moeten worden in,
17.15
benodigdheden in, 12.10
Bhagavad-g…t &, 18.68-71, 18.71
door Caitanya, 7.15, 18.54
als geweldloosheid, 13.8-12
hulp in, 12.10
KŠa geplezierd door, 11.55
openlijk, 18.71
plicht van, 13.8-12, 16.1-3
rijkdom gebruikt om te ondersteunen, 12.10
risico’s ondernomen tijdens, 11.55
door sannys…’s, 10.4-5, 16.1-3
van toegewijde stimulans voor, 11.55
in het voordeel van lijdende levende wezens, 11.55
voordelen van, 18.68
vrijgevigheid moet ondersteunen, 11.54
Predikers van het KŠa-bewustzijn. Zie:
Toegewijde(n)
Prema. Zie: Liefde voor God
Priester(s)
KŠa vertegenwoordigd onder, 10.24
Zie: Wijze(n); specifieke priesters
Pth, familieleden van, 1.25
PurŠa’s, 3, 7.3, 10.18, 11.48
geschiedenis van, 26
als historiën, 26
Purujit, 1.5
Purua, 15.1
definitie van, 6
ziel als, 13.20
Purua-avatra’s, 10.20
Purua-bodhin… Upaniad geciteerd m.b.t. de
gedaanten van de Heer, 4.9
Pururtha definitie van, 6.20-23
Puruottama, 33
Puruottama, Heer, 14, 8.22
KŠa als, 8.1-1, 10.15-15, 11.3
Puruottama-yoga, 15.20

R

RdhrŠ…, 1-2
Raghu-dynastie, 4.1
Raguntha dsa Gosvm…, 33
Rah™gaŠa (Koning) & Jaa Bharata, 6.43
Rja-yoga, 6.47
Rjendra, 33
Rkasa’s, 9.25
Zie: Demon(en)
Rmacandra, Heer, 1.20, 4.13, 6.47, 8.14, 14.26, 15.7, 18.65
dynastie van, 4.1
echtgenoot van, 1.20

R€m – Reï
Rmacandra, Heer (vervolg)
Hanumn &, 3.37
Heer gekend als, 5.22
als incarnatie van KŠa, 4.5
KŠa vertegenwoordigd door, 10.31
tegenover RvaŠa, 1.20, 1.36
als rechtschapen koning, 10.27
schoonvader van, 3.20
Zie: Allerhoogste Heer
Rmnujcrya, 3, 2.12, 7.24
aangehaald m.b.t. santana-dharma, 17
als overgegeven aan de Heer, 7.15
Rma-rjya, 1.36
Rasa’s
in devotionele dienst, vijf, 8.14
Zie: Allerhoogste Heer, relaties met; KŠa,
relaties met
RvaŠa, 4.8, 7.15, 16.20
tegenover Hanumn, 3.37
Rma tegenover, 1.20, 1.36
trap van, 16.16
Reactie(s) voor zonden
Arjuna
hoeft niet te vrezen, 2.26-27, 2.38
immuun voor, 2.19, 2.21
vreesde, 1.36-44, 2.27, 18.59
vrijheid van, belooft aan, 2.38
voor bedwelmende middelen, 3.24
beëindigd door devotionele dienst, 2.50
als belemmering aan zelfrealisatie, 3.14
bescherming van, Heer biedt, 30, 12.6-7
voor bespotten van Heer, 9.12-12
devotionele dienst ontstegen aan, 2.21, 2.38
voor doden van aanvallers, 1.36
in eten, 3.13-14, 6.16, 9.26
geboorte als dier, 14.15, 14.16
Heer
beschermt toegewijde tegen, 30, 12.6-7
niet verantwoordelijk voor, 5.15
hel als, 1.43
materieel leven veroorzaakt door, 4.31
offer voor zuivering van, 3.16
voor ongehoorzaamheid aan de Heer, 3.32
voor overtreders tegenover de Heer, 9.12-12
planeet voor straf voor, 10.29
stadia van, 4.37, 9.2
toegewijde ziet genade van de Heer in, 12.13-14
vergeleken met boom, 9.2
verlichting van
door boetedoening, 1.43
door dood in strijd, 2.22
door straf, 2.21
voor verzaken van plicht, 2.27, 2.33-33, 6.40
voor vleeseten, 14.16
voorgeschreven plichten &, 18.47-47
van voortgezet materieel bestaan, 3.39
vrijheid van
door devotionele dienst, 7.28, 9.2
door eten van prasdam, 3.13, 3.14
door het zich herinneren van KŠa, 2.52
door hoedanigheid goedheid, 14.6-6
door KŠa te kennen, 10.3-3
door KŠa-bewustzijn, 10.3-3

Register
Reactie(s) voor zonden (vervolg)
door opgeven van activiteiten, als
ondoeltreffend, 3.4
door overgave aan de Heer, 18.66-66
Zie: Bevrijding
vruchten dragen van, 9.2
van Yamarja, 10.29
zinsbevrediging, oplopen door, 2.38
voor zinsbevrediging zonder offer, 3.16
zuivering van, door studie van veda’s, 9.20
Zie: Karma; Lijden (leed); Straf
Regen door offers, 3.14-14
Regering
bescherming door, 2.31-32
dienst in, 18
doden bestraft door, 14.16
geweld door, 2.27
Zie: Oorlog
koningen in, 10.27
koning, onder rechtvaardige, 10.27
van KŠa, halfgoden in, 9.23
leider(s), 1.36, 1.42
keizer van de wereld als, 6.43
overgave door, 7.15
plicht van, 3.21-21, 4.1
spirituele visie ontbreekt in, 10.4-5
verering van, 4.12
planetair, 4.1-1
Raghu dynastie als, 4.1
Rmacandra’s, 1.36
religieus, 2.32
straf door. Zie: Straf
vasten om te beïnvloeden, 17.5-6
wet &, 2.21, 2.27, 16.7, 18.17
Zie: VarŠrama-dharma, stelsel van
Regulerende principes, 18.78
noodzaak van, 16.22, 16.23-24
als ‘principes van vrijheid,’ 2.64
vernietigd door onverantwoordelijke activiteit,
18.25
zuivering door, 16.22
Zie: Heilige tekst(en), voorschriften van
Reïncarnatie, 2.13
bestuurd door autoriteiten, 23-24
door Bharata Mahrja, 6.43, 8.6
naar Brahmaloka, 8.17
als cyclus van geboorte en dood, 9.21
Zie: Cyclus van geboorte en dood
van demonen naar lagere levensvormen, 16.19-20
in detail, 2.13-27
met Dhruvaloka, 18.71
dier, van gedood, 14.16, 14.17
door dieren, 16.1-3
naar dierenlichaam, 13.21, 13.22, 15.8, 15.9, 16.1-3
van doder naar slachtoffer, 14.16
einde van
door terugkeer naar woning van de Heer,
8.15-16
Zie: God, terug naar; Bevrijding
evolutionair proces van, 14.15
naar goede familie, 6.41-43, 6.45
naar familie van brhmaŠa’s, 6.41, 6.43
naar familie van transcendentalisten, 6.42-43
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Reïncarnatie (vervolg)
fijnstoffelijk lichaam &, 15.8
gedachten op moment van de dood bepalen,
8.6-6
Heer
immuun voor, 4.5, 4.6
legt uit, 2.13-27
leidt, 18.61-61
in de hoedanigheid goedheid, 14.6
naar hogere & lagere planeten, 2.8, 6.41, 8.16, 8.19
naar hogere planeten, 6.41
demonen proberen, 16.16
door de G…t op de juiste manier te
horen, 18.71-71
door halfgodenverering, 9.25
van hogere planeten, 8.16, 9.21
in huidige lichaam, 2.13, 13.2
kennis & onwetendheid over, 15.10-11
als leed, 2.8, 15.10
levenssoorten, in verschillende, 8.3, 16.19
naar maanplaneet, 8.25
materialisten laten voortduren, 8.24-26
naar menselijke vorm van leven, 2.40, 14.15
neerwaarts, 8.3, 14.15
onafhankelijkheid van levend wezen beïnvloedt,
15.8
onwetendheid laat voortduren, 2.51
oorzaak (oorzaken) van
vergeetachtigheid van Heer als, 2.22
Zie: Verhuizing van de zielen,
overeenkomstig ...
overeenkomstig
bestuur van de Heer, 16.19-19
bewustzijn, 15.8-8
contact met materie, 15.16
gedachten op moment van de dood,8.6-7
hoedanigheden van de natuur, 13.22-22,
14.14-15, 14.18-18
karma, 15.8
levend wezen onafhankelijkheid, 15.8
Superziel, 18.61-61
tijd van heengaan, 8.23-26
verlangen, 8.6-7, 13.22
met planeet Aarde van hemelse planeten, 9.21
naar planeten van geesten, 9.25
naar planeten van de halfgoden, 9.18
proces van, 15.8-8, 16.19
spirituele vooruitgang gaat door ondanks, 6.40,
6.43-45
naar spirituele wereld, 15.8
Superziel &, 2.22, 18.61-62
toegewijde niet bezorgd over, 12.6-7
van transcendentalist, niet succesvolle, 6.41-43
vergeetachtigheid door, 7.26, 15.15, 18.61
vergeleken
met groei, 2.22
met groeien, 2.13, 2.22
met ritje met reuzenrad, 9.21
met veranderen van kleren, 10, 2.22, 13.22
met zwerven van tak naar tak, 15.1
verheugen over, 2.13
verlangens beïnvloeden 8.6-6, 13.22
naar vorm van halfgod, 15.8, 15.9

Reï – Rel
Reïncarnatie (vervolg)
vrijheid van
door devotionele dienst, 5.2, 13.22
door zelfrealisatie, 5.19
Zie: Bevrijding, God, terug naar
waarde van, 2.13
wijs persoon niet verward door, 2.13
yoga voortgezet tijdens, 6.41-45
yog… bestuurt, 12.6-7
Zie: Cyclus van geboorte en dood
van yog…, niet succesvolle, 6.41-43
zinsbevrediging gaat door, 5.2
Reinheid, 16.1-3, 16.1-3
als ascese van lichaam, 17.14-14
baden, door zich te, 2.14
definitie van, 13.8-12, 16.1-3, 16.7
gebrek aan, 16.7, 16.10-10
gedrag, in iemands, 16.1-3
soorten van, 16.1-3, 16.7
Religie
achtergelaten omwille van KŠa, 18.66-66
in banyan-analogie, 15.1
als bescherming voor vrouwen, 1.40
Bhagavad-g…t
eindconclusie aangaande, 18.78
legt uit, 4.7
boeken van, 10.32
als brahmaanse eigenschap, 18.42
codes van
morele, 3.16
door Parara Muni, 2.32
doel van, 7.15
doel van, devotionele dienst als, 9.2
eeuwig, 17
KŠa als instandhouder van, 11.18
& filosofie, noodzaak van beide, 3.3
in gezinsleven, verlies van, 1.39-42
graden van kennis over, 4.7
Heer autoriteit op, 4.7
hoogste principe van, 4.7
in huidige tijdperk, 7.15
van iedereen
dienst als, 18
Zie: Santana-dharma
irreligie, beschouwd als & vice versa in de
hoedanigheid onwetendheid, 18.32-32
KŠa daalt neer om te beschermen, 4.7-8
KŠa’s voorbeeld aangaande, 3.22-24
materiële, 2.26, 13.8-12, 17.7
in de hoedanigheid hartstocht, 18.34
vergeleken met spirituele, 17.11
overeenkomstig hoedanigheden van de natuur,
17.4
overgave aan KŠa als verheven boven, 18.66-66
principe(s) van
aangeraden, 2.18
bron van, 4.16
voor dierenoffer, 2.31
doden volgens, 2.19, 2.21
geweld &, 2.21, 2.31-33
in gezinsleven, 1.39-42
kennis door, 2.14
KŠa verschijnt om te herstellen, 3.23, 10.12-13

Rel – Rij
Religie (vervolg)
voor katriya’s, 1.31, 2.14
in Manu-smti, 7.15
noodzaak van, 7.15
offeringen aan voorouders als, 1.41-41
onvoldoende zonder KŠa, 2.8
ouderen verantwoordelijk voor, 1.39
in Parara-smti, 2.32
plichten volgens, 2.31
regering volgens, 2.32
voor reinheid, 2.14
relatieve belang van, 2.11
seks volgens, 7.11
strijden op grond van, 2.31-33
varŠrama, begin met, 4.7
varŠrama ondersteunt, 1.39
vergeving als, 1.36
voor verheffing, 2.14
veronachtzaming van, 7.15
verplichting te volgen, 1.37-38
Zie: Regulerende principes; Deugd
sektarisch, 17
spirituele, vergeleken met materiële, 17.11
tegenover ongodsdienstigheid, 18.32-32
tijdperken prominent in, 8.17
vader van, 1.1
valse, 7.15, 16.1-3
van demonen, 16.4, 16.10, 16.17
veda’s autoriteit op, 4.7
als veranderlijk, 18
vergeleken
met santana-dharma, 17-19
met wiskunde, 4.7
volmaaktheid van, spirituele kennis als, 9.2-2
Zie: Devotionele dienst; KŠa-bewustzijn;
Santana-dharma
Religieuze principes. Zie: Religie, principes
van
Reputatie
Allerhoogste, 2.2
van Arjuna, 2.3-3, 2.33-36
van Bh…madeva, 1.11
KŠa’s, 3, 5-6, 1.15, 2.2
schande &, 2.34
verlies van, 2.3, 2.33-36
Respect, 9.11
Resultaatgerichte activiteit
aarzelen, degenen die, afgeleid door, 2.41-41
als activiteit voor lichaam, 8.3
in banyanboom-analogie, 15.2
beginstadia van yoga &, 6.3
als binding, 2.39, 2.47, 2.49, 3.9, 4.20, 5.2, 14.7, 15.1
gehechtheid aan, 3.26-27, 5.12, 7.15, 14.7, 18.27
halfgodenverering &, 4.12-12
van hoedanigheid hartstocht, 14.12-12
karmische reacties voor, 3.9, 4.14, 4.37, 9.2
vrijheid van, door devotionele dienst,
2.38-39, 3.31, 4.37
KŠa-bewustzijn transcendeert, 2.41, 2.53, 3.19
KŠa ondervraagd over, 3.1-1
KŠa ontstegen aan, 4.14-14
leed vergezelt, 7.15
offer als, 4.33

Register
Resultaatgerichte activiteit  (vervolg)
onthechting van, 2.1, 3.4, 3.19-19, 4.20-22, 5.12,
6.3-4, 18.3
Zie: Onthechting
onwetende personen gehecht aan, 2.42-43, 2.4243, 3.25-27
resultaten van
afhankelijk van Heer, 4.11
gehechtheid aan, 5.12, 6.40, 7.15, 18.34
offer van, 12.11
ongelukkigheid &, 2.70
onthechting van, 2.39, 3.4, 4.42, 6.3-4,
9.28, 12.16-17, 18.3
toegewijden onthecht van, 12.16-17
verantwoordelijkheid voor, 4.14
toegewijde ontstegen aan, 5.7-14
toegewijde vermijdt, 5.13-14
veda’s raden aan, 2.42-43, 2.42-43, 2.45-46
vergeleken
met devotionele dienst, 2.38-40, 2.52-53, 3.2829, 8.28-28
met intelligentie, 3.1-1
voor verheffing naar hemelse planeten, 2.42-43,
2.42-43, 8.25
verworpen, 2.42-43, 2.47-49, 2.51, 7.15
Zie: Karma; Karma-kŠa; Materiële leven
Resultaatgerichte werkers
vergeleken met varkens, 7.15
Zie: Materialist(en); Werker(s); ®™dra(’s)
¬g-veda, 9.17-17
geciteerd
m.b.t. doden van koeien, 14.16
m.b.t. oˆ, 17.23
m.b.t. Heer ViŠu, 17.24
m.b.t. woning van de Heer, 18.62
Rijkdom
gebruik van, 2.49
gehechtheid aan, 1.32-35, 14.8
door demonen, 16.16
in de hoedanigheid hartstocht, 18.34
geluk niet gegarandeerd door, 2.8-8
door goede daden in verleden, 16.16
illegaal verkregen, 16.16
inkomen als, 10.4-5, 16.1-3
van KŠa. Zie: KŠa, volheden van
waar KŠa & Arjuna aanwezig zijn, 18.78
Zie: Rijkdom
in KŠa-bewustzijn, 12.10, 18.8
in KŠa’s dienst, 9.27-27, 11.54, 11.55, 12.10
Kuvera heer van, 10.23-23
misleiding door, 16.17
offer van, 4.25, 4.28-28, 4.42
offers vereisen, 16.1-3
onthechting van, 4.21-21
door toegewijde, 12.16
Zie: Onthechting
onthechting van gedachten aan, 10.4-5
oorzaak van, karma als, 16.16
sannys… &, 16.1-3
stelen van, 1.36
toegewijden tevredengesteld door veel of weinig,
1.32-35
als tijdelijk, 2.8
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Rijkdom  (vervolg)
verering voor, 17.11
vrijgevigheid &, 10.4-5, 16.1-3
Rivier(en)
KŠa vertegenwoordigd onder, 10.31
Zie: specifieke rivieren
Roem
betekenis van, 10.4-5
KŠa vertegenwoordigd door, 10.34-34
voor katriya, 2.2
oorsprong van, KŠa als, 10.4-5
Ronden, het chanten van, 9.27
Rudra(’s)
belangrijkste van, 10.23
KŠa vertegenwoordigd onder, 10.23
in kosmische gedaante, 11.6
oorsprong van, Heer als, 10.8
R™pa Gosvm…
Caitanya &, 11.54
gebed tot, 1
geciteerd
m.b.t. devotionele dienst, zuivere, 11.55
m.b.t. KŠa-bewustzijn als bevrijding, 6.31
m.b.t. onthechting & KŠa-bewustzijn, 8.27,
9.28
m.b.t. toegewijde als bevrijd, 6.31
in de opeenvolging van discipelen, 33
predikactiviteiten van, 1
slaap opgegeven door, 6.17

S

®abda-brahma, het ontstijgen aan de reikwijdte
van, 2.52
Sac-cid-nanda, 13, 23
KŠa als, 4.5
KŠa’s gedaante als, 20, 9.11
Sdhaka, 2.68
Sdhu(’s)
definitie van, 4.8
eigenschappen van, 4.8
toegewijden als, 4.8, 17.26-27
Zie: Toegewijde(n); Heilige personen; Wijze(n)
Sdhya’s, 11.22
SaguŠa-verering, 12.5
Sahadeva, 1.16-18
®aibya, 1.5
Sakhyam in KŠa-bewustzijn. Zie: KŠa, relaties met
®akuni, 1.26
®alya, 1.9, 1.26
Samdhi, 1.24, 2.57, 6.10, 6.20-23, 6.20-23, 6.25
betekenis van, 2.53
definitie van, 2.44
door KŠa-bewustzijn, 2.57, 8.12
soorten van, twee, 6.20-23
Zie: Herinneren in KŠa-bewustzijn; Meditatie
Samna, 2.17
Samat definitie van, 10.4-5
Sma-veda, 9.17-17, 10.22, 10.35-35
hymnen in, 10.35-35
KŠa vertegenwoordigd door, 10.22
Samengestelde woorden, KŠa
vertegenwoordigd onder, 10.33-33

Rij – ®a‰
Samenleving
familie in. Zie: Gezinsleven
Krishna-bewust. Zie: Beweging voor KŠabewustzijn; ISKCON
menselijke. Zie: Menselijk leven;
Menselijke wezens
onderverdelingen in. Zie: VarŠrama-dharma,
stelsel van
regering voor. Zie: Regering
tegenwoordige. Zie: Kali-yuga
van toegewijden van KŠa. Zie: ISKCON;
Beweging voor KŠa-beweging
vedische. Zie: VarŠrama-dharma, stelsel van;
Vedische beschaving
vrouwen in. Zie: Gezinsleven; Vrouwen
westerse. Zie: Westerse wereld
Samprajñta-samdhi, 6.20-23
Saˆsra. Zie: Cyclus van geboorte en dood;
Reïncarnatie
Saˆskra, Garbhdhna, 16.1-3
Sanaka-kumra, 10.6
Sananda-kumra, 10.6
Santana definitie van, 17
Santana-dharma, 16-19, 1.42
als beginloos, 17
definitie van, 17
vergeleken
met elementaire natuur, 17
met religie, 17-19
uitgeweid over, 17-19
Zie: VarŠrama-dharma, stelsel van
Santana Gosvm…
Caitanya &, 18
in de opeenvolging van discipelen, 33
Sanat-kumra, 10.6
Snd…pani Muni, 2.4
Sañjaya
Dhtar˜ra
&, 11.12
aangemoedigd door, 1.2-2
gewaarschuwd door, 1.16-18
ontmoedigd door, 18.78
vragen, 1.1-1, 18.74
geluk van, 18.77-77
hoorde KŠa rechtstreeks, 18.75-75
kosmische gedaante
geprobeerd te beschrijven, 11.12
te zien door, 18.77
in de opeenvolging van discipelen, 18.75
spiritueel leraar van, 1.1, 18.75, 18.77
verheerlijkt KŠa & Arjuna, 18.74-78
vertelling door, 1.2-18.78
visie van
van Slag op veld van Kuruketra, 1.1, 18.75
door Vysadeva’s genade, 18.75
Vysadeva &, 11.12
®a‰kara, Heer. Zie: ®iva
®a‰karcrya, 3
aangehaald m.b.t. KŠa als Allerhoogste Heer,
7.24
Bhagavad-g…t commentaar van, 7.3
als grootste van impersonalisten, 7.3
KŠa aanvaard door, 7.3

®a‰ – Sch
®a‰karcrya  (vervolg)
®r…raka-bhya van, 5.6
Vednta-s™tra aanvaard door, 18.13
Sa‰karaŠa, 8.22
Sa‰k…rtana
Caitanya
aangeraden, 3.10
ingevoerd, 3.12
definitie van, 4.8
onderricht van, als noodzakelijk, 3.13
als yajña voor huidige tijdperk, 3.10, 3.12-14
Zie: Chanten in KŠa-bewustzijn
S‰khya
van atheïst Kapila, 2.39
definitie van, 2.39, 5.4
van Heer Kapila, 2.39
als niet-verschillend
van bhakti-yoga, 5.5
van karma-yoga, 5.4
vergeleken met Vednta, 18.13
S‰khya-filosofie, 4.28
als analytische studie van
lichaam en ziel, 2.39
materiële wereld, 13.25
van atheïst Kapila, 2.39, 7.4
devotionele dienst als, 5.4
doel van
ViŠu als, 5.4
van Heer Kapila, 2.39
myvd…’s &, 5.6
Sannysa
Arjuna’s opvatting van, 5.1
betekenis van, 10.3, 18.2
van Caitanya, 16.1-3
doel van, 3.5
Heer definieert, 18.2
voor katriya, 2.31
moeilijkheden van, 2.15
onthechting in, 18.2
vereisten voor, 3.4
zuivering vereist vooraf, 3.4
Zie: VarŠrama-dharma, stelsel van
Sannysa-yoga, 6.2
Sannys…(’s)
activiteit &, 5.6
afhankelijk van Heer, 16.1-3
bedelen van, 10.4-5
Caitanya’s voorbeeld van, 16.1-3
geloof van, 16.1-3
huwelijksceremonies &, 18.5, 18.7
impersonalist (Myvd…), 5.2, 5.6
vergeleken met vaiŠava, 5.6
koken &, 18.7
kwalificaties van, 9.28
materieel gehecht, 6.1
nederigheid van, 16.1-3
als onbevreesd, 16.1-3
onthechting &, 18.7
prediken bedoeld voor, 16.1-3
prediken door, aan getrouwde personen, 10.4-5
rijkdom &, 16.1-3
schenkingen geofferd aan, 10.4-5
soorten van, twee, 5.6

Register
Sannys…(’s) (vervolg)
spiritueel leraar &, 16.1-3
toegewijden als, 18.11, 18.49
als toegewijden die alles aan KŠa
offeren, 18.11
vaiŠava, 5.6
verlangens (materiële) moeten worden vermeden
door, 16.1-3
als verstoring als ze er niet gekwalificeerd voor
zijn, 3.4
heeft vertrouwen in Superziel, 16.1-3
vrouwen &, 16.1-3, 18.5
zuivering voor, restricties voor, 16.1-3
Sanskriet, de taal, 10.33, 10.34, 10.35
Sarasvat…, Godin, verering van, 7.21
®r…raka-bhya, 5.6
Sarva-gata, ziel als, 2.24
®stra. Zie: Heilige tekst(en)
®vatam definitie van, 6
Sat, offer, vrijgevigheid, & ascese met, 17.26-27,
17.26-27
±a˜-cakra-yoga, 8.10, 8.11
proces van, 8.11-13
Stvata-tantra geciteerd
m.b.t. schepping door ViŠu’s, 7.4
m.b.t. ViŠu-expansies, 10.20
Styaki, 1.16-18
Satyam
definitie van, 10.4-5
Zie: Waarheidlievendheid
Satya-yuga, 8.17
®aucam. Zie: Reinheid
Saumadatti, 1.8
Saumya-vapuƒ, KŠa’s gedaante als, 11.50
®aunaka geciteerd m.b.t. horen over Heer, 10.18
Savyasc…, Arjuna als, 11.33
Schaarste, 3.14
Schande, KŠa als de oorsprong van, 10.4-5
Schepper(s)
KŠa vertegenwoordigd onder, 10.33-33
Zie: Brahm; KŠa
Schepping
begin van, 10.8
door de blik van de Heer, 2.39, 9.10
Brahm &, 8.17, 10.6, 10.32
componenten van, 7.4-5
cycli van, 8.17-19, 9.7-8
demonen speculeren over, 16.8
doel van, 3.10-10, 3.37, 9.8
van eerste levende wezens, 10.6-6
elementen gemanifesteerd tijdens, 2.28, 10.32
energieën van de Heer &, 9.4-10, 13.20
in de energieën van de Heer, 9.4-10
evolutie &, 9.8
frequentie van, 9.7
van halfgoden, 11.37
Heer ontstegen aan, 9.4-11, 9.11, 11.2
herhaling van, 9, 13.20, 18.78
KŠa &, 7.6-12, 9.4-10, 10.3, 11.2
KŠa als, 9.18-18
K…rodaka-y… ViŠu &, 9.8
van levende wezens, 3.15, 9.8-8, 9.10, 13.20, 14.3-4
goed voor, 3.10
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Schepping (vervolg)
verlangen van de Heer, 10.8
van leven, KŠa als oorzaak van, 7.9-10
van levenssoorten, 9.8, 9.10
lotusbloem &, 11.37
mahat-tattva &, 7.4, 9.8, 10.20, 13.20, 14.3
materiële energieën omvatten, 7.4
oorzaak van, 7.6-12
oorsprong van, 7.6-12, 9.4-10, 9.18-18, 10.3, 11.2
proces van, 7.4, 10.20
purua & prakti &, 2.39
rol van natuur in, 7.14, 9.10
stadia van, 10.32-32
als eigenlijk spiritueel, 18.62
Superziel &, 7.6, 10.20
tegelijkertijd, 9.8
& vernietiging, 9.7-8
ViŠu’s voor, 7.4, 10.20, 10.32
door de wil van de Heer, 9.5
van zonnestelsel, 4.1
Zie: Evolutie; Vernietiging
Schepping, de. Zie: Materiële wereld;
Universum, materiële
Scheppingen, KŠa vertegenwoordigd onder, 10.32-32
Schittering, KŠa vertegenwoordigd door, 10.36
Scholing. Zie: Onderwijs
Schoonheid, KŠa vertegenwoordigd door, 10.41
Seizoenen
beste, 10.35-35
KŠa vertegenwoordigd onder, 10.35-35
Seks. Zie: Seksualiteit
Seksualiteit
afschuw tijdens denken aan, 2.60
beheersing van
in gezinsleven, noodzaak van, 16.1-3
voor KŠa-bewuste kinderen, 16.1-3
boeien van, 3.39
als centrum van activiteit, 3.39
doel voor, 7.11, 16.1-3
gehechtheid aan
vermijden van, 3.34
Zie: Gehechtheid
geluk van, als nectar en dan vergif, 18.38-38
in gezinsleven, 3.34
bestuur van, 16.1-3
als KŠa mits correct, 10.28, 16.1-3
als maithunya-gra, 3.39
als noodzakelijkheid, 3.34
offer in, 4.26
onthechting van, 5.21
Zie: Onthechting; Onthechting, van seks
religieus, 10.28
KŠa als, 7.11
KŠa vertegenwoordigd door, 10.28
research naar, 13.8-12
val van, 2.60
verboden in, 3.34
vergeleken met tralies in gevangenis, 3.39
verwekken van een goed kind, voor het 16.1-3
voorbehoedsmiddelen &, 16.1-3
vrije, 3.34
bescherming van, 1.40
overspel &, 1.40

Sch – Sla
Seksualiteit (vervolg)
Ymuncrya’s mening over, 5.21
zelfrealisatie &, 5.21
Siddha’s, Slag van Kuruketra gadegeslagen
door, 11.36
Siddhi’s, 6.20-23
®ikhaŠ…, 1.16-18
®ik˜aka geciteerd
m.b.t. tolerantie, 8.5
m.b.t. zuiveren van het hart, 6.20-23
®iupla, KŠa &, 7.25
S…t-dev…, 1.20
Rma &, 1.36
vader van, 3.20
®iva, Heer, 2.2, 8.2, 10.7, 10.42, 11.52, 17.4
Arjuna &, gevecht tussen, 2.33
bevrijding niet gegeven door, 7.14
geciteerd m.b.t. bevrijding & ViŠu, 7.14
imitators van, 3.24
als integrerend deeltje van KŠa, 15.7
in kosmische gedaante, 11.15, 11.22
KŠa
als oorsprong van, 10.3, 10.8
vergeleken met, 10.42
vertegenwoordigd door, 10.23
als KŠa-bewuste autoriteit, 4.16
NryaŠa oorsprong van, 10.8
oorsprong van
als Brahm, ViŠu, & KŠa, 11.37
KŠa als, 10.8
NryaŠa als, 10.8
als overgegeven aan de Heer, 7.15
Prvat… en Krtikeya &, 2.62
als ®a‰kara, 10.23
Um vrouw van, 7.21
vergif gedronken door, 10.27
als vernietiger, 10.32
zoon van, 10.24
Skanda, Heer
KŠa vertegenwoordigd door, 10.24
ouders van, 10.24
Slaap
Arjuna overwinnaar van, 1.24
gehechtheid aan, 6.16
als de hoedanigheid onwetendheid, 18.35
geluk van, 18.39-39
de hoedanigheid onwetendheid &, 1.24, 14.8,
18.35-35, 18.39-39
in KŠa-bewustzijn, 6.17
overdadige, 6.16, 6.17
overwinnen, 1.24
onthechting van, 6.17
regulering van, 6.16-17
in het spirituele leven, 6.16-16
vastberadenheid niet verder gaand dan, 18.35-35
Slachten van dieren, 4.21
ergste soort van, 14.16
‘excuses’ voor, 2.27, 4.7, 16.1-3
door gedegradeerde personen, 3.12, 16.9, 16.19,
17.10
gehechtheid aan. Zie: Gehechtheid
in de hoedanigheid onwetendheid, 14.16
incarnatie van de Heer voor het stoppen van, 4.7

Sla – Spi
Slachten van dieren (vervolg)
door katriya’s, 2.31
bij offers, 2.31, 3.12, 4.7, 16.1-3, 18.3
slachtoffer van, bestemming van, 2.31, 14.16, 14.17,
16.1-3, 18.3
strafbaar, 2.19, 14.16, 14.17
verboden voor de mens, 16, 2.19, 14.16
Zie: Vleeseten
Slag van Kuruketra. Zie: Kuruketra, Slag van
Slagveld van Kuruketra. Zie: Kuruketra,
Slagveld van
Slang(en)
goddelijke, in kosmische gedaante, 11.15
KŠa vertegenwoordigd onder, 10.28-29
Smti-stra geciteerd m.b.t. ViŠu als één maar
alomtegenwoordig, 6.31
Sociale leven, 13.8-12, 16.1-3, 18.66
Soldaten. Zie: Legers; Katriya(’s); namen van
specifieke soldaten
Somadatta, 1.8, 1.26
zoon van, 1.8
Soma-rasa (soma-sap), 2.42-43, 8.25, 9.20
Speculatie, 3.3, 6.8
atheïstische, 10.15
over Bhagavad-g…t, 11.54
demonische, 16.8
frustratie door, 4.10
God gerealiseerd als onpersoonlijk door, 10.2
filosofische, 3.3, 3.43, 14.1
Bhagavad-g…t niet, 4.1, 4.2
door impersonalisten, 4.25
vergeleken met KŠa-bewustzijn, 3.3-3
door halfgoden & wijzen, 10.2-2
over Heer & levende wezens, 15.19
Heer niet gekend door, 7.24, 8.9, 10.11, 11.4, 11.52
impersonalist, 5.6
KŠa-bewustzijn &, 5.6
door myaypahta-jñn, 7.15-15
door muni’s, 2.56
ontstijgen aan, 2.56
Spiritualisme, 9.25
Zie: Religie
Spiritualisten
onderverdelingen van, drie, 6.40
Zie: Heilige personen; Sdhu(’s); Toegewijde(n);
Wijze(n)
Spiritualiteit. Zie: Religie
Spiritueel leraar (leraren), 10.11, 12.10, 13.24
aangeraden, 2.68
aanvaarding van
als essentieel, 13.8-12
als serieus, 2.7
Allerhoogste, KŠa als, 11.43
belang van, 13.8-12
als bevrijd, 7.14
bevrijding door, 7.14
bonafide, 10.10
aanvaarde & horen van, 12.20
Bhagavad-g…t moet gehoord worden van,
16.1-3
voordelen van het tevredenstellen  van, 13.8-12
voordelen van overgave aan, 13.8-12
brahmacr…’s &, 6.14

Register
Spiritueel leraar (leraren) (vervolg)
brhmaŠa als, 16.1-3
van Caitanya, 2.46
Caitanya-caritmta definieert, 2.8
demonen zijn ongehoorzaam aan, 16.24
dienst bedoeld voor, 4.34-34
discipel &
relatie tussen, 2.7, 2.10, 4.34-34
Zie: Discipelen van spiritueel leraar
diskwalificaties voor, 2.7, 2.8, 2.12, 2.13
eerbetuigingen aan, 2.41
als ernstig, 2.10
families van, 6.42
gebeden aan, 2.41
geboortedag van, 18.75
gehoorzaamheid aan, 2.41, 2.53
geloof in Heer door leiding van, 17.28
geloof in, noodzaak van, 6.47
genade van, 13.8-12
gesprekken met, als serieus, 2.7
Gurv-a˜aka gebeden op, 2.41
Heer
als, 14-15
begrepen door, 11.34
tevredengesteld door tevredenheid van, 2.41
vertegenwoordigd door, 10.3
zendt, 17
als honderd procent KŠa-bewust, 2.8
horen van, 4.34-34, 4.35-36, 16.1-3
incarnatie van, Nitynanda als, 7.15
initiatie door, 4.10
oˆ tat sat tijdens, 17.26-27
als spirituele plichten, 3.35
instructies van, 16.1-3
kennis door, 2.7, 4.34-35, 5.16, 10.8, 13.35, 15.20,
16.1-3, 18.75
KŠa
als, 2.7, 11.43, 11.54
direct gehoord via, 18.75
zendt, 4.7
KŠa leidt via, 10.3
als KŠa’s vertegenwoordiger, 2.20
kwalificaties & eigenschappen van, 2.8, 2.41, 4.3435, 4.42, 5.16, 18.75
leiding door, 3.35, 4.10, 9.14, 17.6, 18.63
als belangrijkste plicht, 18.57
gehoorzaamheid aan, 18.59
noodzaak van, 3.35, 10.3, 11.54, 12.5, 17.28
als leraar van veda’s, 8.28
als meester in wetenschap van KŠa, 2.8
van Nrada Muni, 18.75
niet
geconditioneerde ziel, 2.12
in tegenstrijd met heilige personen & teksten,
10.3
noodzaak van, 29, 2.7-8, 2.20, 2.41, 4.10,
4.34-34, 4.35-36, 9.34, 10.3, 11.54, 13.8-12,
16.24, 17.28
voor kennis over Heer, 18.75
omgang met, 10.4-5
ongekwalificeerd, verwerping van, 2.5
als ontstegen aan kasten & orden, 2.8
oorspronkelijke, 2.7, 4.34
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Spiritueel leraar (leraren) (vervolg)
KŠa als, 11.43
opeenvolging van discipelen van. Zie:
Opeenvolging(en) van discipelen
in de opeenvolging van discipelen, 11.43, 18.75
overblijfselen van offeringen aan, 17.10
overgave aan. Zie: Overgave, aan spiritueel leraar
plannen van, net zo goed als die van de Heer,
11.34
regels van, 8.28
van Sañjaya, 18.75
sannys… &, 16.1-3
test van, 4.34
tevredenheid van, nodig, 4.34-34
toegewijde geleid door, 18.58
als transparant tussenpersoon, 18.75
verering van, 17.14
verheffing door omgang met & gehoorzaamheid
aan, 17.2
voetstappen volgen van, aangeraden, 4.40
volmaaktheid door leiding van, 18.57
voordelen van, 13.35
Vysadeva vertegenwoordigd door, 18.75
als zelfgerealiseerd, 4.34-34
zuivere toegewijde &, 12.13-14, 18.56
Zie: specifieke spiritueel leraren
Spiritueel leven
activiteit als deel van, 7.19
activiteiten in
moeten niet opgegeven worden, 18.2, 18.3-10
Zie: Devotionele dienst
ascese nodig in, 16.1-3
autoriteiten in, KŠa’s goddelijkheid &, 10.12-13,
10.12-13
begin van, onthechting als, 3.42
beheersing van zintuigen in. Zie: Beheersen van
zintuigen
belemmeringen in, 4.10-10
tolereren van, 13.8-12
in belichaamde staat, 5.29
bevrijding door, 8.28
celibaat in, 8.11
doel van, KŠa als, 4.11
eten in, 6.16-16
familieverantwoordelijkheid voor, 1.39
hoogste pad van, 18.78
KŠa-bewustzijn als, 6.40, 7.30
in India, 16.24
kritiek voor, 13.8-12
KŠa doel van, 4.11
leed als aanzet voor, 13.8-12
leven na leven voortgezet, 6.41-45
materialisten ongeïnteresseerd in, 3.29, 4.10-10
materiële gehechtheid in, 6.40
offer &, 4.24-33
Zie: Offer(s)
onderverdelingen in
drie, 6.40
twee, 4.42
onderzoek naar, oorzaak van, 3.37
ongeïnteresseerdheid in, 14.8
door onthechting, 2.15
onthechting in. Zie: Onthechting

Spi – Spi
Spiritueel leven (vervolg)
onthechting nodig in, 13.8-12
onthechting in. Zie: Onthechting
plicht &, 2.2
processen van
direct & indirect, 12.12
niveaus van, overeenkomstig
relaties in, 4.11
risico’s in, 13.8-12
spiritueel leraar voor. Zie: Spiritueel leraar
(leraren)
standvastigheid in, 13.8-12
uitgelegd door KŠa, 3.2
vals, 3.33, 3.6-8, 16.1-3
verering in, soorten van, 7.23-23, 7.24
vergeleken met materieel leven, 1.32-35, 2.72,
6.40, 9.1, 9.20-21
vermogen, 12.8-12
ontstegen door KŠa-bewustzijn, 18.66
zuiverende, 18.5-6
volmaaktheid in
als KŠa-bewustzijn, 18.49-50
door onthechting, 18.49-49
voltooiing van, door moment van de dood, 2.72
voordeel van
bevrijding als, 2.72
goede geboorte als, 1.31
plezier, transcendentaal, als, 2.69
succes, uiteindelijke, als, 6.40-45
terug naar God als, 2.72
vrijheid van verwarring als, 2.72
voorschriften van
demonen negeren, 16.17
Zie: Regulerende principes
vooruitgang in
door plicht, 2.2
test voor, 13.8-12
zelfbeheersing in. Zie: Zelfbeheersing
zinsbevrediging belemmert, 2.41-44
Zie: Devotionele dienst; KŠa-bewustzijn;
Religie; Yoga
Spiritueel lichaam. Zie: Lichaam, spirituele
Spirituele hemel. Zie: Spirituele wereld
Spirituele kennis. Zie: Kennis, spirituele
Spirituele planeten. Zie: Spirituele wereld,
planeten in
Spirituele wereld
als avyakta, 23
in banyanboom-analogie, 15.3-4
bedekt, als ‘materiële’ wereld, 4.24
bereiken van. Zie: Bevrijding; God, terug naar
beschreven, 20
brahmajyoti van, 15.6
devotioneel leven & activiteit in, 14.2
devotionele dienst &, 2.72
als doel van veda’s, 15.1
eenheid met de Heer & levende wezens in, 15.16
als eeuwig, 16-17
gedaante in, 14.2
gelijkheid (kwalitatieve) met de Heer in, 14.2-2
Goloka Vndvana in, 8.28
Heer in, hoewel alomtegenwoordig, 9.11
individualiteit behouden in, 14.2

Spi – ®r…
Spirituele wereld (vervolg)
kenmerken van, 14.2
KŠa’s woning in. Zie: KŠa, woning(en) van
kwalificatie voor spreken over, 11
als manifestatie van de Heer, 8.22-22
materiële wereld als weerspiegeling van, 15.1,
15.3-4
natuur van, 2.51, 15.6-6
omvang van, 24
als ongemanifesteerd, 23
oorsprong van, KŠa als, 10.8
Paramtm &, 7.4
als paraˆ padam, 2.51
planeet (planeten) in, 20-24, 8.13
aantal van, 24
Beeldgedaanten van, 15.7
bevrijding naar, 9.25
in brahmajyoti, 20
devotionele dienst in, 14.2
Goloka Vndvana als, 20, 21, 8.15
heersende Godheden van, 8.22
kenmerken van, 6.15
KŠaloka als, 8.15
kwalificatie voor toegang, 2.51
manifestaties van de Heer in, 11.45
NryaŠa-gedaante voor, 11.45
natuur van, 2.51
als onbeperkt, 11.45
spirituele lichamen van levende wezens op,
15.7
VaikuŠ˜ha als, 2.51, 8.13, 11.45, 15.6
verlichting van, 13.18, 15.6-6
voornaamste onder, 20, 21
als zelf lichtgevend, 6.15
relaties met KŠa in, 4.11
als geheel spiritueel, 8.22
geen terugkeer van, 8.15-16
VaikuŠ˜ha deel van, 2.51, 8.13, 11.45, 15.6
variëteit in, 10.19, 14.2
als verblijfplaats van de Heer, 18.62
vergeleken
met hogere planeten, 9.21
met materiële wereld, 21-22, 23, 24, 9.33, 13.18,
13.21, 15.6, 15.16
met rechtopstaande boom, 21-22
verheffing tot
toegewijde vertrouwt KŠa voor, 12.6-7
Zie: God, terug naar
verlichting in, 20
vernietiging beroert niet, 8.20
volheden van, 15.6
voordelen van, 15.6
weerspiegeling van, materiële wereld als, 15.1,
15.3-4
als zelf lichtgevend, 2.16
niet zichtbaar vanuit materiële wereld, 15.3-4
zielsverhuizing naar, 15.8
Zie: KŠaloka; VaikuŠ˜ha; Vndvana;
Vndvana, Goloka
Spirituele wetenschap
KŠa vertegenwoordigd door, 10.32-32
Zie: Devotionele dienst; KŠa-bewustzijn;
Yoga

Register
Spirituele, het
bedekt, materie als, 4.24
materie &, als hetzelfde voor KŠa, 9.19
Zie: Ziel(en)
vergeleken met materie, 2.16-30
Sporten, 13.8-12
Spraak
ascese van, 17.15-15
bestuur van, 18.51-53
eloquente, KŠa vertegenwoordigd door, 10.3434
iemands kenmerken gekend door, 2.54
regels voor, 17.15
®raddh, 17.3
Zie: Geloof in Heer
®ravaŠam. Zie: Horen in KŠa-bewustzijn
®r…dhara, 8.22
®r…dhara Svm… geciteerd m.b.t. de verheffing
van toegewijden tijdens de vernietiging van het
universum, 8.16
®r… Ÿopaniad. Zie: Ÿopaniad
®r…mad-Bhgavatam, 3, 4.8
als commentaar op Vednta-s™tra, 26
als dierbaar aan toegewijden, 10.9
Heer gekend door, 10.2
horen van, aangeraden, 12.9
incarnaties van de Heer opgesomd in, 11.54
Kapila’s (Heer) s‰khya-filosofie &, 2.39
als transcendentale literatuur, 10.9
& Vednta-s™tra, 15.15
als wetenschap van KŠa, 2.8
Zie: ®r…mad-Bhgavatam aangehaald; ®r…madBhgavatam geciteerd
®r…mad-Bhgavatam aangehaald
m.b.t. gezelschap van toegewijden, 17.26-27
m.b.t. eigenschappen van toegewijden, 2.55
m.b.t. KŠa als God op moment van geboorte,
4.6
m.b.t. KŠa’s gezinsleven, 3.23
m.b.t. bevrijding & nirvŠa, 6.20-23
m.b.t. tattva-vit, 3.28
m.b.t. zielsverhuizing naar maan, 8.25
Zie: ®r…mad-Bhgavatam geciteerd
®r…mad-Bhgavatam geciteerd
m.b.t. Absolute Waarheid, drie aspecten van, 2.2
m.b.t. Allerhoogste Brahman als oorsprong van
alles, 3.37
m.b.t. Ambar…a Mahrja, 2.61, 6.18
m.b.t. angst, 1.30, 10.4-5
m.b.t. aspecten van Absolute Waarheid, 10.15
m.b.t. beheersing van zintuigen door devotionele
dienst, 5.26
m.b.t. bevrijding, 12
door dienst aan toegewijden, 7.28
KŠa-bewustzijn &, 4.35
door KŠa’s bescherming, 2.51
m.b.t. Bhgavatam als dierbaar aan toegewijden,
10.9
m.b.t. chanten als hoogste realisatie, 2.46
m.b.t. chanten van naam van de Heer als doel
van veda’s, 2.46
m.b.t. devotionele dienst
aangeraden, 7.20
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®r…mad-Bhgavatam geciteerd (vervolg)
van Ambar…a Mahrja, 6.18
van chanten, 6.44
met geest, 6.27, 6.34
goede eigenschappen door, 13.8-12
van horen over KŠa, 7.1
noodzaak van, 5.2, 6.47
onthechting door, 5.26
processen van, negen, 29, 2.61
religie &, 9.2
vergeleken met resultaatgerichte activiteit,
2.40
als water geven van wortel van boom, 9.3
m.b.t. devotionele dienst tegenover
resultaatgerichte activiteit, 2.40
m.b.t. devotionele dienst, negen processen van,
29
m.b.t. geest
devotionele dienst &, 6.27
opgaand in KŠa, 6.15, 6.34
m.b.t. godsrealisatie, stadia van, 10.15, 13.8-12
m.b.t. Heer
kennis over, door Zijn genade, 7.24
& levende wezens, 7.5
volheden van, 3.10
m.b.t. horen over Heer, 10.18
m.b.t. horen van Heer, 9.1
over KŠa door horen, 7.1
m.b.t. incarnaties van de Heer, 2.2
bron van, 2.2
m.b.t. kennis vertrouwelijk, van zelf &
Allerhoogste, 3.41
m.b.t. koeherdersvrienden van KŠa, 11.8
m.b.t. KŠa
activiteiten van vermaak van, 9.11
& koeherdersjongens, 11.8
als oorspronkelijke Allerhoogste Heer, 11.54
suprematie van, 7.25
m.b.t. KŠa-bewustzijn
actief zijn in, 6.15
onbevreesdheid door, 6.14
plichten &, 3.5
geen verlies van, 6.40
m.b.t. KŠa’s
aanwezigheid in iedereen, 9.11
menselijke activiteiten van vermaak, 9.11
m.b.t. levende wezens & Heer, 7.5
m.b.t. lichamelijke opvatting van het leven, 3.40
m.b.t. materialistisch gezelschap, 7.28
m.b.t. Nrada Muni, 9.2
m.b.t. niet-toegewijden tegenover toegewijden,
1.28
m.b.t. onbevreesdheid door KŠa-bewustzijn,
6.14
m.b.t. onthechting door devotionele dienst, 5.26
m.b.t. plicht
devotionele dienst als, 6.47
KŠa-bewustzijn &, 3.5
m.b.t. religie
bron van, 4.7, 4.16, 4.34
devotionele dienst &, 9.2
m.b.t. resultaatgerichte activiteiten, 5.2
m.b.t. sa‰k…rtana-yajña, 3.10

®r… – Sub
®r…mad-Bhgavatam geciteerd (vervolg)
m.b.t. spiritueel plezier, 5.22
m.b.t. spirituele wereld bereikt door devotionele
dienst, 2.51
m.b.t. ®r…mad-Bhgavatam, 10.9
m.b.t. toegewijden & Heer, relatie tussen, 7.18
m.b.t. Vsudeva-verering van zuivere goedheid,
17.4
m.b.t. vedische rituelen overstegen door chanters
van heilige namen, 6.44
m.b.t. verering van Heer vanuit iedere
omstandigheid, 4.11
m.b.t. verplichtingen vervuld door devotionele
dienst, 1.41
m.b.t. volgen van Heer vergeleken met imiteren
van Heer, 3.24
m.b.t. vrijheid van verplichtingen, 2.38
m.b.t. waarneming van leed van toegewijde,
12.13-14
m.b.t. wezenlijke positie van levend wezen,
6.20-23, 7.18
m.b.t. zinsbevrediging, 5.2
Zie: ®r…mad-Bhgavatam aangehaald
®ruti. Zie: Horen in KŠa-bewustzijn; Vedische
literatuur
Standvastigheid, 16.1-3
KŠa vertegenwoordigd door, 10.34-34
Standvastigheid definitie van, 13.8-12
Sterken, de
KŠa vertegenwoordigd onder, 10.36
Zie: Katriya(’s); specifieke mannen
Sterren
KŠa vertegenwoordigd onder, 10.21
licht van, bron van, 13.18
natuur van, 10.21
Zie: Planeet (planeten)
Sthita-dh…r muni, 2.56
Stilte
belang van, 10.38
definitie van, 12.18-19, 17.16
KŠa vertegenwoordigd door, 10.38
zuivere toegewijde &, 12.18-19, 12.18-19
Stotra-ratna geciteerd
m.b.t. Heer, kennis over, 7.24
m.b.t. muni, 2.56
Straf
voor aanvallers, zes soorten van, 1.36
van criminelen, 1.36
door dood, 2.21, 14.16
voor doden, 14.16
door de Heer & natuurwetten. Zie: Reacties voor
zonden
KŠa vertegenwoordigd door, 10.38
Manu-saˆhit aangehaald m.b.t., 2.21
voor moord, 2.19, 2.21
door Rmacandra, 1.36
door regering, 2.21
Zie: Helse planeten; Reacties voor zonden
Strijder(s). Zie: Katriya’s; Legers; specifieke
strijders
Studie. Zie: Intelligentie; Kennis; Onderwijs
Subala Upaniad geciteerd m.b.t. Heer als
Superziel van universa, 10.20

Sub – Sup
Subhadr, zoon van, 1.6, 1.16-18
®™dra(’s)
eigenschappen van, 2.1, 18.44
gekwalificeerd voor allerhoogste bestemming,
9.32-32
de hoedanigheid van de natuur voor, 7.13
KŠa te bereiken door, 30
nederigheid & respect nodig van, 16.1-3
in onwetendheid, 4.13, 9.32
principes voor, 16.1-3
Zie: VarŠrama-dharma, stelsel van;
Werker(s)
Sughoa hoornschelp, 1.16-18
®ukadeva Gosvm… als KŠa-bewuste
autoriteit, 4.16
Sukham definitie van, 10.4-5
®ukrcrya, KŠa vertegenwoordigd door, 10.37
Suktinaƒ, vier soorten van, 7.16-16
Superziel, 2.20, 2.39, 4.11, 7.4, 9.11, 9.18, 18.78
als adhiyajña, 8.4
als Allerhoogste bestuurder, 13.18
als alomtegenwoordig, 10.42, 13.14, 15.13
Arjuna begrepen door, 1.25
bereiken van, 6.7
besef van, 6.29-30, 6.31-31, 18.78
door onthechting, 12.3-4
vereisten voor, 12.3-4
als bestuurder van alles, 8.9
gaat binnen in alles, 9.8
als binnen & buiten, dichtbij & veraf, 13.16-16
binnen alles & iedereen, 15.13
met Brahman & Bhagavn, 2.2
als bron
van alle licht, 13.18
van alle zintuigen, 13.15-15
demonen vijandig tegenover, 16.18
in detail, 13.13-18
als doel van kennis, 13.18
als doel van yoga, 6.13-14, 6.13-14
als één geëxpandeerd in vele, 6.31
als eeuwig, 13.28
als factor van activiteit, 18.14-14, 18.16
functies van, 13.23-23
gehoorzaamheid aan, 6.6
gekend door, iedereen, 7.26
als gelokaliseerd hoewel alomtegenwoordig, 15.15
geloof in halfgoden gesterkt door, 7.21-22
genade van, 13.21, 13.23
als getuige, 2.22, 8.4, 13.23, 16.11-12, 18.61
als getuige & degene die toestemming geeft, 13.23
gunsten van halfgoden verleend door, 7.22-22
halfgoden &, 7.21
in hart van iedereen, 2.20, 5.18, 10.20-20, 13.18-18,
13.28-29, 15.15-15, 18.46, 18.61
helpt levend wezen, 10
herinnering, kennis, & vergeetachtigheid van,
15.15-15, 18.13
herinnering van vroegere verlangens door, 18.61
als instandhouder van iedereen, 2.12, 13.15-15,
13.17-17, 15.13-13, 15.17-17
kenmerken van, 5.18
als kenner
van levende wezens, 7.26

Register
Superziel (vervolg)
van lichaam, 13.3-3, 13.13
als kennis, 13.18
kennis over, belang van, 13.28-29
KŠa
als, 7.21-22, 8.4, 9.11, 10.20-20, 10.42, 13.3, 14.27,
15.15-15, 18.61
als een met, 6.31-31
oorsprong van, 2.20
superieur aan, 7.15
als K…rodaka-y… ViŠu, 7.4
leiding door, 10, 18.63
levende wezens
bestuurd door, 18.61-62
gedragen door, 10.42-42
gekend door, 7.26
onderhouden door, 2.12, 6.29, 10.42, 13.15-15,
13.17-17, 15.17-17
vergeleken met, 2.13
vergezeld van, 13.21, 13.23-23, 13.28
lichaam
aangewezen door, 18.61
tempel voor, 9.11
met liefde en devotie dienen van, 6.31-31
meditatie op, 6.13-14, 6.31-31
in yoga, 8.12
als meester van hoedanigheden van de natuur,
13.15-15
als meester & toevlucht van iedereen, 13.18
als object van kennis, 13.18
omvang van, 8.9
doet ontstaan & verslindt iedereen, 13.17-17
als oorzaak van activiteiten, 18.14-14, 18.16
overgave aan, 18.62, 18.63
als Paramtm, 13.23
zich realiseren van, 13, 10.15
als gedeeltelijk KŠa-bewustzijn, 6.10
sannys… overtuigd van de aanwezigheid van,
16.1-3
schepping &, 7.6
schepping doordrongen van, 10.20
terug naar God geholpen door, 13.18
als tijdelijke manifestatie, 7.4
toegewijden
geholpen & verlicht door, 10.10-11
geleid door, 18.58
als transcendentaal
met hoedanigheden van de natuur, 13.15-15
aan lichaam waarin Hij Zich bevindt, 6.29
als transcendentale genieter, 13.23
uitstraling van, 13.14, 13.18, 15.18
veda’s geven uitleg over, 15.18
niet verdeeld, 13.17-17
vereerders van, 24
vergeleken
met vogel in boom, 2.22
met vogel als getuige, 16.11-12
met vriend, 2.22
met vuur, 2.61
met ziel, 2.13, 2.20, 5.18, 6.29, 13.5, 13.13-15, 13.18,
13.20, 13.23, 13.28, 13.34, 15.13
met zon, 13.17, 13.18
verlangens vervuld door, 2.22

/ 1015

1016 / Bhagavad-gŸTĀ zoals ze is
Superziel (vervolg)
verstoord door ongeautoriseerde strenge ascese,
17.5-6, 17.5-6
als vibhu-tm, 2.20
ViŠu als, 6.31
ViŠu-gedaante voor, 9.8
als voorbijgaand aan duisternis van materie, 13.18
als vriend, 13.23, 13.34, 18.14, 18.16
waarneming van, drie manier voor, 13.25-25
yoga houdt in het ontmoeten van, 6.6
ziel &. Zie: Ziel(en), Superziel &
ziel & lichaam en, relatie tussen, 13.1-7
zielsverhuizing door, 2.22
niet te zien door materiële zintuigen, 13.16-16
te zien in hart van iedereen, 6.29-30
als zonder zintuigen (materiële), 13.15-15
zondig activiteiten niet aangezet door, 3.36
Surabhi-koe, 8.21
KŠa vertegenwoordigd door, 10.28-28
S™ryaloka, 9.18
S™rya-vaˆa katriya’s, 4.1
S™ta Gosvm…, 10.18
Sva-dharma
Twee soorten van, 2.31
Zie: Plicht
Svm…(’s)
definitie van, 6.26
kwalificaties voor, 5.23
Zie: Gosvm…(’s); Sannys…(’s)
Svargaloka, 21
Svrtha-gati, 3.7
Svar™pa Dmodara in de opeenvolging van
discipelen, 33
Svar™pa definitie van, 5, 4.6
Svar™pa-siddhi definitie van, 5
®vetvatara Upaniad geciteerd
m.b.t. bevrijding door KŠa-bewustzijn, 6.15, 13.18
m.b.t. Brahman-opvattingen, drie, 13.3
m.b.t. devotionele dienst, 6.47
m.b.t. geloof & kennis, 6.47
m.b.t. geloof in Heer & spiritueel leraar, 11.54
m.b.t. Heer
als Allerhoogste eeuwig, 15.17
als bestuurder, 5.13
gedaante & zintuigen van, 3.22
levende wezens en natuur &, 13.3
als meester & toevlucht van iedereen, 13.18
suprematie van, 3.22, 5.29
transcendentale handen van, 13.15
als voorbijgaand aan duisternis van materiële
wereld, 13.18
als voornaamste kenner van lichaam
& meester van hoedanigheden
van de natuur, 13.13
& Zijn energieën, 8.22
m.b.t. KŠa als Allerhoogste persoon, 11.43
m.b.t. KŠa-bewustzijn, bevrijding door, 6.15
m.b.t. my als energie van de Heer, 7.14
m.b.t. natuur van Absolute Waarheid, 7.7
m.b.t. overgave aan de Heer, 7.19
m.b.t. transcenderen van materieel lichaam, 5.13
m.b.t. ziel, 2.17
& Superziel als vogels in boom, 2.22

Sup – Tij
®ymasundara, Heer, 6.30, 9.19, 11.55
beschrijving van, 6.47
moeilijk te zien, gedaante van, 11.52
Zie: KŠa

T

Taittir…ya Upaniad geciteerd
m.b.t. Brahman-realisatie, 13.5
m.b.t. gelukzaligheid van het begrijpen van
KŠa, 14.27
m.b.t. KŠa
als bestuurder, 9.6
als bron van alles, 13.17
als bron van plezier, 14.27
Taittir…ya Upaniad, inhoud van, 13.5
Tapasya
definitie van, 10.4-5, 11.48
Zie: Ascese; Onthechting
Tapoloka, 9.20
Tat, 17.23, 17.25
Tat tvam asi, van toepassing, 4.9
Tattva-vit, 3.28
Tempel(s)
bouwen van, voor KŠa, 12.16
devotionele dienst in, 17.26-27
dienst aan, 11.55
hulp in bouw van, 12.10
in India, 9.34
KŠa eigenaar van, 11.55
rijkdom om te steunen, 11.55
verering in, 11.54, 17.11
Zie: Beeldgedaante-verering
vrijgevigheid in, 17.20
µhkura Haridsa, 2.62, 6.17, 6.44, 11.55
Terugtrekken, zich. Zie: Onthechting;
Sannysa; Vnaprastha
Tevredenheid
als ascese van de geest, 17.16-16
definitie van, 10.4-5
oorsprong van, KŠa als, 10.4-5
in zuivere toegewijden, 12.18-19, 12.18-19
Zie: Onthechting
µhkura Haridsa. Zie: Haridsa µhkura
Theoretiseren. Zie: Speculatie
Tijd & plaats
activiteit volgens, 18.10
vrijgevigheid volgens, 17.20-22
Tijd, 9, 18.78
allesverslindend, 11.32, 11.55
voor Brahm, 9.7
van jaar, beste van, 10.35-35
karma &, 9
KŠa
als, 10.30, 10.33-33, 11.32, 11.55
ziener van alles, 2.20
macht van, 10.30
millennium als onderdeel van, 9.7
& plaats. Zie: Tijd & plaats
als onderwerp van G…t, 7, 9, 11
universeel, 9.7
duur van & verschillen tussen, 8.17-18
als vernietiger van alles, 11.32

Tij – Toe
Tijd (vervolg)
voor vrijgevigheid
juiste, 17.20
onjuiste, 17.22
waarde van, voor toegewijde, 6.17
ziel als voorbijgaand aan, 2.20
zuivere toegewijde niet beperkt door, 18.56
Tijdperk, huidige. Zie: Kali-yuga
Tijdperken, kosmische. Zie: Dvpara-yuga;
Kali-yuga; Satya-yuga; Tret-yuga; Yuga(’s)
Toegewijde(n) van de Allerhoogste Heer
aanwijzing van de Heer voor, 18.57-58
actief met onthechting, 4.18-24, 18.11
šditya’s als, 10.30
afgunst, vrij van, 4.22
Arjuna als, 1.45, 1.46
als šrya’s, 2.46
a˜‰ga-yoga &, 12.7
bedelen van, 10.4-5
beginneling, 2.52, 2.59, 3.42, 8.4, 9.11, 11.54
beheersen van de zintuigen van, 2.58-59, 5.8-11,
5.13
niet beledigend, 5.7-7
benodigdheden voor, 2.70, 4.22
bescherming voor
door goddelijke natuur van de Heer, 9.13-13
Heer belooft, 30, 9.31
door KŠa, 9.22, 9.34, 18.58
KŠa incarneert voor, 4.8-8
beste, in kennis van KŠa, 7.17-18
als beste van transcendentalisten, 13.25, 18.1
bevrijd van reacties voor zonden, 7.28
bevrijding voor, 4.9-9, 9.28-28, 18.12
vergeleken met die van impersonalist, 24
Zie: Bevrijding
bezitten eigenschappen van de halfgoden, 1.28
Bhagavad-g…t &, 13.19, 18.68, 18.71
brahmacr…. Zie: Brahmacr…(’s); Brahmacarya
categorieën van, overeenkomstig hun geloof, 9.3
dagelijkse gewoonten van, 12.16
dsya-bhakta categorie van, 8.14
deelt in volheden van de Heer, 14.27
deugden van, 12.18-19
devotionele dienst natuurlijk voor, 5.8-9
dienst aan, 7.28, 9.2
Zie: Toegewijde(n), omgang met
dienstwilligheid van, 18.57
dierbaar aan KŠa, 12.13-20, 18.68-69
als dierbaar aan iedereen, 5.7
dood, op moment van de, 8.23-24, 8.27, 12.6-7
eigenschappen van, 2.54-61, 2.64-65, 2.68-72,
4.18-22
vanzelf goed door KŠa-bewustzijn, 2.55
eten &, 6.16, 6.17, 9.26
gebed (eerbetuigingen) aan, 2
gebeden door
voor materieel voordeel, 7.18, 7.22
Zie: Gebeden
met gebrek aan geloof, 9.12
gebreken in, vergeleken met vlekken op de
maan, 9.30
geest beheerst door, 5.7
geleerd, niet afwijkend, 10.8

Register
Toegewijde(n) van de Allerhoogste Heer (vervolg)
gelijkmoedigheid van, 5.18-19, 6.29-29, 7.15
geloof van, in KŠa, 4.4
geluk voor, 5.21-24
genade van, 3.29, 7.15, 7.28, 10.17, 11.55, 12.5, 15.10
getrouwd persoon. Zie: Gezinsleven
‘gewone’ activiteiten van, 11
gezelschap belangrijk voor, 13.8-12
gezinsleven voor. Zie: Gezinsleven
goede eigenschappen overvloedig aanwezig
in, 1.28
grootste, Nrada Muni als, 10.26
als halfgoden, 11.48
handelt alleen voor KŠa, 3.25, 12.2, 14.22-25
Hanumn als eeuwig, 1.20
als heilig ondanks discrepantie, 9.30-30
herinnert zich KŠa altijd, 1.24
hoedanigheden ontstegen door, 17.28
horen van, 1.1, 7.1, 8.28
Zie: Toegewijde(n), omgang met
horen van verkeerde bron vermeden door, 10.8
houdt van KŠa, 8.28
in huidige tijdperk, aanwijzing van de Heer voor,
18.57
imitators van, 3.24
impersonalisme &, 2.12, 4.18, 5.6-6, 7.24-24, 9.11,
9.14-15, 10.2
incarnaties van, 4.5
individu, als altijd een, 18.55
in ISKCON, 18.11
jñn… & yog…, als grootste, 28
kenmerken van. Zie: Toegewijden,
eigenschappen van
in kennis, 7.17-18, 18.12
kennis over KŠa beperkt tot, 10.2-3, 10.11, 18.67
kennis &. Zie: Kennis
KŠa
als voorwerp van belangstelling van,
4.4, 11.8, 11.55
bereikt door, 7.23-23, 13.19-19
geeft eer aan, 11.34
geliefd door, 3.13, 6.30
genadig voor, 18.73
heeft uitwisselingen met, 4.11, 9.29-29
in, 9.29-29
kan Zichzelf geven aan, 18.73
net als KŠa, 7.18-18
nooit verloren voor, 6.30-30
overal te zien door, 6.30-30
tevreden gesteld door, 1.32-35
vererenswaardig voor, 4.11
verlost, 18.46
welgezinde van, 1.36
KŠa’s
aanwijzingen moeten gevolgd
worden door, 18.57-58
eigenaarsschap beseft door, 6.10
gedaante van God aantrekkelijk voor, 11.54
genade voor, 9.22
genegenheid voor, 1.22
incarnaties vergezeld van, 4.5
relaties met, 1.22, 4.11, 6.30-30, 7.14, 7.18, 8.14,
9.29-29, 10.9,11.8, 11.14, 11.36, 11.41-42, 11.44,
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Toegewijde(n) van de Allerhoogste Heer (vervolg)
11.49, 11.54, 18.58
volheden niet hoofdzakelijk
aantrekkelijk voor, 11.8
kinderen voor, 16.1-3. Zie: Gezinsleven
koeherdersjongens als, 11.8
kosmische gedaante &, 11.8, 11.48, 11.49, 11.54
kwalificatie van, devotionele dienst als, 10.10-10
leed
begrepen door, 15.10
geminimaliseerd voor, 2.56
literatuur van, 26
mdhurya, 8.14
mahtm, kenmerken van, 9.13-13
materialisten moeten niet verstoord worden door,
3.26-26
materieel gemotiveerd, 7.16, 7.29
& materiële wereld, 18.54
mat-para, 2.61
als mededogend, 2
meditatie van, 6.19
motivaties van, 7.16-16
Nrada’s dienst aan, 9.2
offer door, 3.13-14, 4.25-26
offert alles eerst aan de Heer, 3.13-14
omgaan met, 2.61, 6.18, 10.4-5
devotionele dienst &, 14.27
dienst in, 15.20
Heer begrepen door, 7.30
voor horen & chanten over Heer, 8.28, 9.1,
10.1, 10.9-9, 10.19, 15.3-4
KŠa-bewustzijn begint met, 7.30
door Nrada Muni, 9.2
verlangen naar, 4.10
voordeel/voordelen van, 2.29, 4.17, 6.8, 7.16,
7.28, 7.30, 8.28, 9.1, 9.32, 13.24, 14.27, 15.3-4,
15.6, 17.26-27, 18.36
Zie: Spiritueel leraar (leraren), bonafide,
omgang met
onafhankelijkheid van, 18.63-63
wordt onderhouden door devotionele dienst, 4.21
ongevoeligheid van, 6.20-23
onrechtvaardig bekritiseerd, 10.11
onthecht, als werkelijk, 18.11
onthechting door, 3.28-28, 6.16, 6.17
onthechting van, 2.55-59, 2.61, 2.64, 2.68,
2.70-71, 4.20-23, 5.11, 6.1, 8.14,  10.4-5,
12.13-19, 14.22-25
als natuurlijk resultaat van KŠa-bewustzijn,
4.19-22
enthousiast niettemin, 18.26
ondanks lichamelijke activiteit, 5.8-11, 5.13-14
van alles behalve KŠa, 9.13, 9.28, 11.55, 12.6-7
van bevrijding, 11.55
van bezitsdrang, 12.13-14
van dood, moment van, 8.23-24, 8.27
van eer & schande, 12.18-19, 12.18-19
van geluk, materieel, 12.13-15
van gezinsleven, 6.20-23, 12.17
van hitte & kou, 12.18-19
van hogere planeten, 11.55
van lichamelijke behoeften, 5.11, 6.20-23
van resultaten van activiteiten, 3.17-19, 18.7-11

Toe – Toe
Toegewijde(n) van de Allerhoogste Heer (vervolg)
van rijkdom, 12.16
van tijdverspilling, 13.8-12
van vals ego, 12.13-14
van vaste verblijfplaats, 12.18-19, 12.18-19
van leed, 6.20-23
als onzelfzuchtig, 6.32
in de opeenvolging van discipelen. Zie:
Opeenvolging van discipelen;
Spiritueel leraar (leraren)
opeenvolging van discipelen, & kosmische
gedaante, 11.47
oprecht, 10.10-10
overblijfselen van offeringen aan, 17.10
overgegeven, 4.11, 5.12, 9.28, 9.29-29, 18.66-66
overtreding tegen. Zie: Overtreding(en)
als patiënt, 12.18-19
planeten van, 14.14
plezier van, horen & chanten over
Heer als, 10.9-9, 10.18-18
plicht &, 6.20-23, 9.28, 18.57
prediken &, 18.68
relaties met de Heer, in vijf verschillende, 4
resultaatgerichte activiteiten vermeden door,
5.13-14
rijkdom &, 1.32-35
risico’s aanvaard door, 3.29, 11.55
roem &, 10.4-5
als sdhu, 4.8, 17.26-27
skhya, 8.14
sannys…. Zie: Sannysa; Sannys…(’s)
als sannys…, ware, 18.49
nta, 8.14
soorten van, vijf, 8.14
spiritueel leraar
aanvaard door, 12.20
moet, zijn, 2.8
spirituele kennis alleen begrepen door, 13.19-19
spraak van, 2.54-54, 12.18-19
®r…mad-Bhgavatam dierbaar aan, 10.9
standvastig, 2.56-56, 4.22-23
tevreden, snel, 4.22-22
tijd als iets waardevols beschouwd door, 6.17
tijdsbesteding van, 8.23-24, 8.27
toekomst voor, 2.40-41, 10.4-5
als transcendentaal, 11, 23, 1.32- 35,2.64, 4.13, 4.2223, 5.7-14, 18.26
Zie: Toegewijde(n), onthechting van
transcendentale visie van, 6.28-30
als transcendentalist, 4, 24
val door, 9.30, 15.20
vals ego afwezig in, 5.11
vnaprastha. Zie: Vnaprastha
vtsalya, 8.14
veda’s &, 15.1, 15.19
vedische voorschriften voor, 2.58
verering van. Zie: Verering
verfoeilijkste daad door, begrijpen van, 9.30-30
vergeleken
met assistent van koning, 14.26
met demonen, 4.3, 4.8
met dier, in bezit, 4.21
met getrouwde vrouw die minnaar heeft, 27

Toe – Ty€
Toegewijde(n) van de Allerhoogste Heer (vervolg)
met halfgodenvereerders, 7.20, 7.22-23, 7.29
met kassier, 3.30
met kind, 12.7
met maan, 9.30
met man in oceaan, 12.7
met materialisten, 2.72, 3.25, 3.27, 4.3, 4.8, 5.10,
5.12, 7.15, 12.15
met niet-toegewijden, 1.28
met rivier, 18.54
met schildpad, 2.58-58, 5.26
met slangenbezweerder, 2.58
met wensbomen, 2
met yog…’s, 2.61, 8.23-24
verheven door hogere planeten, 8.16
verlangen alleen KŠa, 9.13, 9.22, 11.55, 12.6-7
verlangens van, 3.25, 5.7, 7.18, 7.22
nooit verloren voor KŠa, 6.30-30
verplichtingen &, 9.28
niet verstoord, 2.70-70, 3.28, 4.22-22
vertrouwd zijn toekomst aan KŠa toe, 12.6-7
visie van, van KŠa overal, 6.30-31
voedsel geofferd door, 3.14
volgen in de voetsporen van, 4.15-15, 4.16
als volkomen tevreden, 2.70
volledig actief, 18.58
voorbeeld gegeven door, 3.20-20
als voorzichtig, 9.30
vredig, als van nature, 11.49
als vriend van iedereen, 6.32
vriend van, KŠa als, 9.29-29
vrijetijdsbesteding &, 6.17
vrijgevigheid bedoeld voor, 11.54, 17.20
werk voor, 4.22, 18.8-11
werkgelegenheid voor, 4.22
wraak door, 1.32-35
als yog…, 28, 4.25, 6.15, 6.32, 9.27, 10.3, 18.75
als yukta, 9.28
als zachtaardig, 1.45
zeldzaamheid van, 10.3
zielsverhuizing van, door hogere planeten, 8.16
geen zorgen voor, 12.16-17, 18.58
zuivere. Zie: Zuivere toegewijde(n)
als zwijgzaam, 12.18-19
Zie: Zuivere toegewijde(n); specifieke toegewijden
Tolerantie. Zie: Verdraagzaamheid
Toorn. Zie: Woede
Trance. Zie: Meditatie, diepe; Samdhi
Transcendentale kennis. Zie: Kennis, spirituele
Transcendentalisme. Zie: Devotionele dienst;
Godsrealisatie; Impersonalisme; KŠabewustzijn; Yoga; Zelfrealisatie
Transcendentalist(en)
eerste vereiste voor, 11-12
eigenschappen van, 16.1-3, 16.1-3, 18.51-54
geboorte in familie van, 6.42-43
gelijkmoedigheid van, 12.3-4, 14.22-25, 14.22-25
gevallen
geboorte voor, 6.41-43
geluk verloren door, 6.38
lot van, 6.37-45
toekomst van, 6.38-45
vergeleken met verwaaide wolk, 6.38 Zie: Val

Register
Transcendentalist(en) (vervolg)
hoogste, 18.66
offer, vrijgevigheid, & ascese door, 17.24
omgang met, 17.4
kenmerken & gedrag van, 14.22-25, 14.22-25
nacht & ontwaken, tijd voor, 2.69-69
soorten van, 4, 3.3-3, 12.1, 18.66
drie vergeleken, 24
spirituele visie van, 15.10-11
succes gegarandeerd voor, 6.40-45
toegewijden
als, 9.29
als beste van, 18.1
val van. Zie: Val
valse, 3.6-6, 15.11
vereisten voor, 6.10-18
vergeleken
met lamp op een windstille plaats, 6.19
met materialisten, 6.38
met oceaan, 2.70-70
met wolk, 6.38
verleid door my, 6.37
als vrij van beheersing door hoedanigheden,
14.22-25
yoga aantrekkelijk voor, 6.44-44
zeldzaamheid van, 10.3
ziel & Superziel als waargenomen door, 13.28-33
als zieners, 1.1, 2.16
zuivere, eigenschappen van, 6.7-32
Zie: Heilige personen; Impersonalist(en);
Toegewijde(n); Wijze(n); Yog…(’s); Zuivere
toegewijde(n)
Transcendentale, het. Zie: Bevrijding; KŠabewustzijn
Transcendentie. Zie: Bevrijding; KŠa-bewustzijn
Transmigratie. Zie: Zielsverhuizing
Tret-yuga, 4.1, 8.17
Tri-kla-jñna, KŠa als, 7.26-26
Tri-ved…’s, 9.20
Trivikrama, 8.22
Trots, 18.35
ascese uit, 17.5-6, 17.5-6
van demonen, 16.4, 16.10-10, 16.13-15, 16.16,
16.17-18
offer uit, 17.12
onthechting van, 18.51-53
overgave belemmerd door, 15.5-5
Tulas…, 2.61, 6.18
kweken & offeren, 11.55
prasdam, voordelen van, 9.2
Tu˜i definitie van, 10.4-5
Tweeledige woord, KŠa vertegenwoordigd
door het, 10.33-33
Twijfel(s)
Arjuna’s, 8.2
& verwarring, vrijheid van, 10.4-5
Zie: Arjuna, vragen door
Tyga
definitie van, 18.2
Zie: Onthechting
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U
Uccaiƒrav, KŠa vertegenwoordigd door, 10.27-27
Udna, 2.17
Ugrasena, 2.4
Uitstel, 18.28
Uitvoerders van de wet, KŠa
vertegenwoordigd onder, 10.29
Um, verering van, 7.21
Universum (universa)
aantal, 25
in banyan-analogie, 15.1
begin van, Heer als, 10.20-20
bestuurd door de Heer, 8
duur van, 8.17
expansies van, in kosmische gedaante, 11.13-13
gedaante van de Heer als, 11.3, 11.7-32
Zie: Kosmische gedaante
genealogie van bewoners van, 10.6-6
geschiedenis van, 4.1
activiteiten van vermaak van de Heer
verhaald in, 10.18
kosmische gedaante van KŠa omvat alles van,
11.7
KŠa
doordringt, 9.11, 11.38-39
houdt in stand, 7.10
leven van, 10.20
ontstegen aan, 11.37-38
oorsprong van, 10.20
vader van, 9.17
‘leegte’ in, 6.15
onderhoud van
halfgoden aangesteld voor, 4.25
door KŠa, 7.10
oorsprong van
KŠa als, 10.20
Mah-ViŠu als, 11.54
planeten van. Zie: Planeet (planeten)
Poolster van, 18.71
rustplaats van, KŠa als, 11.18
samenvoeging van, 15.12, 15.13
schepping van. Zie: Schepping
ster(ren) in, 15.12
maan als, 10.21, 15.12
tijdperken van
in detail, 8.17-17
Zie: Yuga’s
tijdsperioden van, 8.17-19, 9.7
Zie: Tijd
toevlucht van, 11.37-38
toevlucht van, KŠa als, 11.45
vader van, KŠa als, 9.17
veelheid van, Arjuna kon zien, 11.13-13
vernietiging van. Zie: Vernietiging van universum
(universa)
verwoesting van. Zie: Vernietiging
voorvaders van, 10.6, 10.7
oorsprong van, NryaŠa als, 10.8
ziel van, KŠa als, 10.20-20
zon in, 10.21, 15.12
Zie: Materiële wereld; Planeet (planeten)
Universum, tijdperken in, 4.1 Zie: Yuga’s

Ucc – Val
Upademta geciteerd m.b.t. devotionele dienst, 6.24
Upaniad(s), 4.8, 4.28, 7.3, 7.24, 11.48
essentie van, 32
geciteerd
m.b.t. Allerhoogste Heer, 3.22
m.b.t. veda’s oorsprong, 3.15
G…topaniad als, 2
Zie: Bhagavad-g…t; Bhagavad-g…t zoals
ze is
ontstijgen, 2.52
spiritueel leven uitgelegd in, 2.45
Zie: specifieke upaniads
Uan, KŠa vertegenwoordigd door, 10.37-37
Uttama definitie van, 9.2
Uttamauj, 1.6

V

Vaibhika filosofen & filosofie, 2.26
Vaid™rya-steen, 4.5
VaikuŠ˜ha(’s), 15.6
Heer van, 24
promotie naar, 24
Zie: Spirituele wereld
Vairgya
definitie van, 6.35
Zie: Onthechting
VaiŠava-filosofie. Zie: Devotionele dienst;
KŠa-bewustzijn
VaiŠava-apardha. Zie: Overtreding(en)
VaiŠava’s. Zie: Toegewijde(n)
Vaiya(’s)
eigenschappen van activiteit van, 18.44
gekwalificeerd voor Allerhoogste bestemming,
9.32-32
hoedanigheden van de natuur &, 7.13
in gemengde hartstocht & onwetendheid, 4.13,
9.32
KŠa bereikbaar door, 30, 9.32
reinheid bedoeld voor, 16.1-3
voorgeschreven plichten van, 18.47
Zie: VarŠrama-dharma, stelsel van
Val, 9.25, 13.24
Arjuna’s vragen over, 6.37-38
van familie, 1.39-43
geschiedenis van, 7.14
oorzaak van, 15.20
redenen voor, 13.20
van spirituele wereld, 20, 15.6-6
stadia van, 2.62-63
van toegewijde, 9.3-3, 9.22, 9.30-30, 15.20
van vrouwen, 1.40-40
door zintuigen niet gebruikt in devotionele
dienst, 2.64
Vals ego, 6.5, 18.17
activiteit in, 18.24, 18.58
activiteit zonder, 18.26
afwezigheid van, 2.71, 5.11, 5.20, 12.13-14, 13.8-12,
18.26, 18.51-53
ascese uit, 17.5-6
benamingen in, 22
definitie van, 11, 13.8-12
van demonen, 16.18

Val – Ved
Vals ego (vervolg)
element van, 13.7
gehechtheid (materiële) &, 3.40
oorspronkelijke toestand van, 13.7
oorzaak van, 3.40
vasten om politieke redenen uit, 17.5-6
vergeleken met ego (werkelijk), 13.8-12
zintuigen &, 7.4
Zie: Gehechtheid; Lichaam, fijnstoffelijk;
Lichamelijke opvatting van het leven
Vmana, Heer, 8.22
Vnaprastha. Zie: VarŠrama-dharma, stelsel
van
Vandanam in KŠa-bewustzijn. Zie: Gebeden
Varha, Heer, 4.13, 6.47, 18.65
Varha PurŠa
aangehaald m.b.t. levende wezens als deeltjes
van de Heer, 2.23
geciteerd
m.b.t. halfgoden, 10.8
m.b.t. NryaŠa als oorsprong van halfgoden,
10.8
m.b.t. schepping, 10.8
m.b.t. toegewijde op moment van de dood,
12.6-7
VarŠa-sa‰kara (onwenselijk nageslacht), 1.40-41,
1.42, 3.24
VarŠrama-dharma, stelsel van, 9.32-33
bestuurlijk orde in. Zie: Katriya’s
brhmaŠa als spiritueel leraar in, 16.1-3
devotionele dienst transcendeert rituelen van,
8.28-28
doel van, 1.40, 1.42, 2.48, 3.7, 3.9, 4.13, 4.26
KŠa-bewustzijn als, 18.66
het leven bereikt door, 4.26
tevredenstellen van ViŠu als, 9.24
erfelijkheid in, rol van, 2.3
geboorte niet belangrijk in, 16.1-3
gezinsleven binnen, 1.40-43
hervormingsceremonieën &, 7.15
hoedanigheden van de natuur &, 3.35, 7.13, 9.32
KŠa
Schepper van, 4.13-13
ontstegen aan, 4.13-14
KŠa-bewustzijn
ontstijgt aan, 3.35
opgewekt door, 4.42
vergezellen, moet activiteit in, 26-30
leiders veronachtzamen, 1.42
Manu-smti &, 7.15
menselijk beschaving heeft nodig, 2.31
onderdeel (onderdelen) van, 26-27, 4.26, 7.13
duur van elke, 16.1-3
kwaliteiten vereist van elke, 16.1-3
mensen lager dan, 9.32
overeenkomstig hoedanigheden van
de natuur, 7.13, 9.32, 18.41
overeenkomstig kwaliteit, 16.1-3
als tijdelijk benamingen, 7.13
als plicht overeenkomstig hoedanigheden &
lichaam, 2.31
plichten in, 26-27, 2.31
moeten culmineren in KŠa-bewustzijn, 18.66

Register
VarŠrama-dharma, stelsel van (vervolg)
moeten niet verworpen worden, 18.47-48
met onthechting & in KŠa-bewustzijn, 18.23
omwille van KŠa, 18.47-48
ontstegen door zuiver KŠa bewustzijn, 3.35
religie begint met, 4.7
sannys… als spiritueel leraar in, 16.1-3
situatie in, overeenkomstig hoedanigheden,
4.13-13
spiritueel leraar ontstegen aan, 2.8
spirituele orden van
plichten in, 8.28
vooruitgang door, 8.28
als sva-dharma, 2.31
toegewijden ontstegen aan, 4.13
voordelen van, 1.42
vrouwen &, 1.40
zuivering door, 1.40, 1.42, 16.22
zuiver KŠa-bewustzijn ontstijgt aan, 3.35
Zie: specifieke varŠa’s & rama’s
VaruŠa, Heer, 3.14
KŠa vertegenwoordigd door, 10.29
Vastberadenheid, 16.1-3, 18.33-35, 18.43
betekenis van, 16.1-3
Vasten, 6.16, 8.28, 17.5-6
in verschillende hoedanigheden, 10.4-5
in KŠa-bewustzijn, 6.16, 10.4-5, 14.27
voor materiële redenen, 10.4-5, 17.5-6
bepaalde tijden voor, 9.14, 11.54
Vasu(’s)
in kosmische gedaante, 11.6, 11.22
KŠa vertegenwoordigd onder, 10.23
oorsprong van, Heer als, 10.8
Vasudeva, 7.24
Kaˆsa vervolgde, 4.8
KŠa &, 9.11
KŠa’s verschijning aan, 10.3, 11.53
KŠa zoon van, 1.15, 2.3
Vsudeva, Heer, 8.22
Balarma als, 10.37
als doel, 12.3-4
familieleden van, 1.25
KŠa & Balarma als, 10.37
KŠa als, 1.15, 2.56
KŠa vertegenwoordigd door, 10.37-37
als oorzaak van alles, 7.19-19
Zie: KŠa; Allerhoogste Heer
Vasudeva-toestand, 14.10
Zie: Zuivere goedheid
Vsuki
KŠa vertegenwoordigd door, 10.28
in kosmische gedaante, 11.15
Veda(’s), 10.32
aangehaald
m.b.t. offer, 3.9
m.b.t. ontelbare gedaanten van de Heer, 4.5
m.b.t. ziel, 2.25
als aanwijzingen voor activiteiten, 3.15-15
astronomie volgens. Zie: Astronomie, vedische
auteur van, 26, 2.46
autoriteiten op, 3, 4.1
begeleiden geleidelijke terugkeer naar God, 3.15
begrijpen van, 15.15-15
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Veda(’s) (vervolg)
bevrijding door volgen van, 3.15
bloemrijke taal van, 2.42-43, 2.53-53
delen van, 2.45
dierenoffer in, 4.7
doel(en) van, 2.46-46, 2.52, 3.10, 4.7, 15.15-15
in detail, 15.15-15
devotionele dienst als, 16.24, 18.1
KŠa als, 2.46, 3.26, 9.17-17, 9.20, 15.1
KŠa kennen als, 17.28
smti geeft uitleg, 15.18
spirituele wereld als, 15.1
zelfrealisatie als, 2.46
geciteerd
m.b.t. Allerhoogste Heer, gedaanten van, als
Zichzelf, 4.9
m.b.t. Cturmsya, 2.42-43
m.b.t. doden, 2.19
m.b.t. God als een, 4.12
m.b.t. Heer & levend wezen als kenners van
lichaam, 13.3
m.b.t. Heer als oorzaak van alle oorzaken,
4.14
m.b.t. Heer, 3.10
m.b.t. offer & zuivering, 3.11
genoemd
drie, 9.17, 9.20
vier, 9.17
vijfde, 2.45
geschiedenis van, 26
halfgodenverering in, 3.14, 9.25
horen van, van spiritueel leraar, 16.1-3
karma-kŠa-gedeelte van, 2.42-43, 2.45, 2.46
offers in, 9.16
kennis over, 8.11
kennen van KŠa als hetzelfde als, 11.54
kennis van, 2.25
voor geluk, 4.31
over Heer, 15.15-15
KŠa
als, 9.17-17
als doel, bedoeling, & kenner van, 15.15-15
te kennen door, 15.18-18
verheerlijkt door, 15.18-18
KŠa vertegenwoordigd onder, 10.22
leerlingen van, 9.20
levende wezens hebben kennis nodig van, 15.15
mantra’s van, oˆ in, 7.8-8
offers voorgeschreven door, 2.42-43, 3.12, 3.14,
4.30-32
KŠa-bewustzijn door, 3.16
KŠa-bewustzijn ontstegen aan, 3.15
Zie: Offer(s)
oˆ tat sat in, 17.23-23
onderwijs in, van spiritueel leraar, 8.28
ontstijgen aan, 2.52
oorsprong van, 3.15-15, 4.7
ademen van de Heer als, 3.15
principes van, als ware religie, 4.7
regels van, voor ascese, 10.4-5
religie gekend door, 4.7
resultaatgerichte activiteiten aangeraden in, 2.4243, 2.42-43, 2.45-46

Ved – Ved
Veda(’s) (vervolg)
rituelen van
KŠa als, 9.16-16
overstegen door chanten van Hare KŠa, 6.44
abda-brahma, 6.44
Sma, 10.22, 10.35-35
spiritueel leraar
voor onderwijs, 8.28
presenteert naar waarheid, 16.1-3
studie van, 16.1-3
voor brahmacr…’s, 16.1-3
devotionele dienst geeft zelfde
resultaten als, 8.28-28
kosmische gedaante van de Heer niet
gemaakt door, 11.48
offer van, 4.28-28
niet toereikend om KŠa te kennen,11.53
voor verheffing naar hogere planeten, 9.20-21
upaniads als deel van, 2.45
vergeleken
met moeder, 2.25
met reservoir, 2.46
vier, genoemd, 3.15, 11.48
vijfde, Mahbhrata als, 2.45
voorschriften van. Zie: Vedische voorschriften
als wetten van de Heer, 18.4
zelfrealisatie als doel van, 2.46
zinsbevrediging &, 3.15
Zie: Heilige tekst(en)
Vednta, 18.13
Vednta-s™tra, 4.28, 10.32, 11.48
auteur van, Vysadeva als, 13.5, 15.15, 15.16
commentaren op, 26
vaiŠava, vergeleken metimpersonalist, 5.6
KŠa
auteur & kenner van, 18.1
vertegenwoordigd door, 10.32
®a‰karcrya aanvaart, 18.13
& ®r…mad-Bhgavatam, 15.15
vedische literatuur &, relatie tussen, 26
Zie: Vednta-s™tra aangehaald; Vednta-s™tra
geciteerd
Vednta-s™tra aangehaald
m.b.t. kennis van veld & kenner van veld, 13.5-5
door KŠa, 13.5
Vednta-s™tra geciteerd
m.b.t. Absolute Waarheid, 9.21
m.b.t. bevrijding, 18.55
m.b.t. devotionele dienst
kennis door, 9.2
gaat verder na bevrijding, 18.55
verlichting door, 9.2
m.b.t. levende wezens die geluk zoeken, 19
m.b.t. onderzoek naar Allerhoogste, 3.37
m.b.t. Heer
als doel, 15.15
in geluid, lichaam, lucht, & maag, 15.14
als vol geluk, 13.5
als oorsprong, 18.46
als verteringsvuur, 15.14
m.b.t. onpartijdigheid van de Heer, 4.14
m.b.t. partijdigheid van de Heer, 5.15
m.b.t. transcendentaal plezier, 6.20-23

Ved – Ver
Vednta-s™tra geciteerd (vervolg)
m.b.t. ziel als kenner & verrichter, 18.14
Veda’s, regels van. Zie: Vedische voorschriften
Vedische beschaving
onderverdelingen van activiteit in. Zie:
VarŠrama-dharma, stelsel van
onthechting in. Zie: Onthechting
onder Rmacandra, Heer, 1.36
Zie: šrya’s; VarŠrama-dharma, stelsel van
Vedische geboden. Zie: Vedische voorschriften
Vedische geschriften. Zie: Vedische literatuur;
Heilige tekst(en)
Vedische hymnen vergeleken met bladeren van
banyan, 15.1
Vedische kennis. Zie: Kennis, vedische; Veda(’s)
Vedische literatuur
aangehaald door KŠa m.b.t. veld van
activiteiten, 13.5
bedoeld voor mensen, 16
Bhagavad-g…t
als, 4.1
als essentie van, 31
voldoend voor begrijpen van, 31
geschiedenis van, 26
halfgodenverering in, 7.20-21
Zie: Halfgodenverering
voor hoger onderwijs, 10.32
KŠa
aanvaard als Heer door, 3
gekend door, 15.15
meditatie op, 26
mening, verschillen van over, 18.3
offer &, 11.48
ontoereikend om de Heer te kennen, 7.24
als perfect, 4.1
reciteren & bestuderen van, 17.15-15
spiritueel leraar, aanvaarden van, voorgeschreven
door, 2.7
spirituele kennis door, 13.5-5
studie van, tegenwoordig moeilijk, 2.46
voorbeelden van, 10.32, 11.48
voorschriften van. Zie: Heilige tekst(en),
voorschriften van; Vedische voorschriften
Zie: Bhagavad-g…t; ®r…mad-Bhgavatam;
Veda’s; specifieke heilige teksten
Vedische offers. Zie: Offer(s)
Vedische rituelen
voor beginnende toegewijden, 2.52
doel van, 2.46, 15.20-20
KŠa-bewustzijn ontstegen aan, 2.52, 3.15, 3.19
KŠa doel van, 3.26
ontstegen door devotionele dienst, 2.52-53
tegenwoordig moeilijk, 2.46
voor verheffing naar hemelse planeten, 2.42-43
vertrouwelijkste deel van, 15.20-20
zuivering door, 3.26
Vedische voorschriften, 3.15-15
over dierenoffer, 4.7
voor nemen van bad, 14, 2.14
noodzaak van het volgen van, 16.22, 16.23-24,
17.5-6
toegewijde moet volgen, 2.58
over vrijgevigheid, 10.4-5

Register
Vedische voorschriften (vervolg)
wetens overtreden, 16.23
zuivering door, 16.22 Zie: Kennis, vedische; Veda’s
Vegetarisme, 6.16-17
Veld van activiteiten, 13.1-7
& kenner van veld, 13.19-19, 13.27, 14.3
kenners van. Zie: Ziel(en); Superziel
Zie: Lichaam, materiële
Verantwoordelijkheid. Zie: Plicht
Verblijfplaats
gehechtheid aan, 14.12
onthechting van, 12.18-19, 12.18-19
Verdraagzaamheid, 2.14-15, 8.5, 10.4-5, 11.44, 13.8-12,
13.8-12, 16.1-3
Arjuna vraagt van KŠa, 11.44
als brahmaanse eigenschap, 18.42
definitie van, 13.8-12
door meerderen, 11.44
in zuivere toegewijden, 12.13-15
Verdriet. Zie: Lijden (leed)
Verering
op aanbeveling van autoriteiten, 13.26
van arc-vigraha. Zie: Beeldgedaante-verering
door Arjuna. Zie: Arjuna, KŠa & ...
van banyan, 10.26
bedoeld voor Heer, 6.47-47
van Beeldgedaante. Zie: Beeldgedaante-verering
betekenis van, 6.47
van brhmaŠa’s, 17.13
definitie van, 6.47
van demonen, 16.10, 17.4-4
in devotionele dienst, 9.34-34
op aanbeveling van autoriteiten, 13.26
als aangeraden, 7.20
door Arjuna, 11.35-44
met exclusieve devotie, 20, 9.22
als hoogste verering, 9.23-25
horen over Heer inspireert, 13.26
met kosmische gedaante, 11.35-44
door mahtm’s, 9.14
met materieel verlangen, 7.20
als nodig, 6.47
als plicht, 17.11
niet resultaatgericht, 17.11
terug naar God door, 7.23-24, 9.25
als transcendentaal, 17.4
typen van, 9.15-16
vergeleken met halfgodenverering of
andere verering, 7.23-24, 7.24, 9.23-25
werkelijk object van, 6.47-47
in geconditioneerde toestand, 17.28
met geesten & verschijningen, 9.25, 17.4-4, 17.28
gehechtheid aan het ontvangen van, 17.18-18
van God. Zie: Verering, van KŠa
door halfgoden aan KŠa in baarmoeder, 11.52
van halfgoden. Zie: Halfgodenverering
in de hoedanigheden goedheid, hartstocht, &
onwetendheid, 17.1-1
door impersonalisten, 9.15
van halfgoden, 17.4
in India, 10.26
door intelligentie, horen van Bhagavad-g…t als,
18.70
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Verering (vervolg)
van kosmische gedaante van de Heer, 9.15-15
door Arjuna. Zie: Kosmische gedaante van de
Heer, Arjuna & ...
van KŠa
door activiteit, 18.46-46
als ascese van lichaam, 17.14
in baarmoeder door halfgoden, 11.52
belang van, 10.42
met Zijn energieën, 18.46
als hoogste, 12.2
iedereen moet zich bezighouden met, 11.44
in iedere levensomstandigheid, 4.11
als incarnatie van veda’s, 15.15
indirect, 9.20
als instructie van de Heer, 18.65-66
laagste typen van, 9.15-15
in oorspronkelijke gedaante, 18.65
als plicht, 18.46
tegenover verering van onpersoonlijk
Brahman, 12.1-7
in zuivere goedheid, 17.4
KŠa object van, 9.34-34, 11.44, 11.54
KŠa waardig om, 10.42, 11.43
kunstmatig, 17.18
voor materieel voordeel, 17.11
van meerderen, 17.14
met Nrada Muni, 10.26
object van, als Heer in verschillende aspecten,
15.15
officiële, 11.53
door ondergeschikten, 17.18
van onpersoonlijk Brahman vergeleken met
devotionele dienst, 12.1-7
onpersoonlijk, KŠa uiteindelijk bereikbaar
door, 12.3-4
personen die zouden moet ontvangen, 17.14-14
van gewoon persoon, 17.4
als plicht, 17.11
resultaten van verschillende soorten van, 9.25
saguŠa & nirguŠa, 12.5
van Sarasvat…, 7.21
soorten van, 6.47
resultaten van, verschillende, 9.25
van spiritueel leraar, 17.14
tempel, 12.5
noodzaak van, 11.54
Zie: Beeldgedaante-verering
transcendentaal, 17.4
van Um, 7.21
vergeleken met post, 12.5
van verzonnen gedaante van de Heer, 9.15
niet voldoende om KŠa te kennen, 11.53
van voorouders, resultaten van, 9.25
van Yaka’s, 17.28
van zichzelf, 9.15
van zonnegod, 7.20, 7.21
Vergeetachtigheid. Zie: Illusie; My
Vergelijkingen. Zie: Analogieën
Vergevensgezindheid, 1.32-36, 16.1-3, 16.1-3
oorsprong van, KŠa als, 10.4-5
Zie: Genade; Medelijden; Overtreding(en)
Vergiftigen, straf voor, 1.36

Ver – Ver
Verlangen(s)
KŠa vervuld, 2.22, 5.15
materiële. Zie: Verlangen(s), materiële
spirituele, vergeleken met materiële, 2.71, 3.25
voor spirituele wereld, 23
van toegewijde, 5.7
vanzelf bevredigd in devotionele dienst, 1.32-35
om zonde te vermijden, 3.36-37
Verlangen(s), materiële
ascese uit, 17.5-6, 17.5-6
om baas te spelen, 13.21, 14.27, 15.20
beheersing van
noodzaak voor, 5.23
Zie: Beheersen van zintuigen;
Geest, beheersen van;
Onthechting
bidden voor, 9.24
consequenties van, 19, 22, 2.67, 2.70, 3.6, 3.3741, 3.43, 5.23, 7.27, 8.6-6, 9.10, 13.21-22, 13.30,
15.5, 15.10, 15.20, 16.1-3, 16.21-21
definitie van, 2.71
van demonen. Zie: Demon(en), eigenschappen
van
devotionele dienst &, 7.20, 7.29
naar eenheid met God, 2.39, 7.5, 7.27, 9.12
geboorte & lichaam volgens, 8.6-6, 9.10, 13.21-22,
13.31
haat &, 7.27
haat tegenover de Heer &, 12-13, 7.27
halfgoden &, 19, 7.20-20, 7.21-22, 7.24
Zie: Halfgodenverering
hebzucht, 16.1-3
hebzucht &, 1.37-38, 14.17, 16.21-22, 18.27
Heer alleen kan vervullen, 7.21-22
voor hemels geluk, 2.42-43, 2.42-43 9.20
de hoedanigheid hartstocht &, 14.7, 14.12-12,
18.24
iedereen getroffen door, 2.70, 3.8
KŠa-bewustzijn &, 3.37
KŠa verering ondanks, 4.11
lust als. Zie: Lust
natuur geeft de mogelijkheid te vervullen, 3.37
onthechting van. Zie: Onthechting
als onwetendheid, 2.42-43
om overgebracht te worden naar andere
planeten, 9.25
voor rijkdom, 7.16-16
sannys… &, 16.1-3
schepping, ondergebracht in, 9.8
spirituele wereld gereflecteerd in, 15.1
stadia van ontwikkeling van, 2.62
als subtiele conditionering, 5.15
toegewijden overwinnen, 2.55-64, 2.68-71
vergeleken
met rivieren, 2.70-70, 18.51-53
met spiritueel verlangen, 2.71, 3.25
uit verzinsels van de geest, 2.55-55
als vijand, 3.43
vrijheid van, 2.70-70
Zie: Beheersen van zintuigen;
Onthechting
voor zinsbevrediging, 2.39, 2.42-43, 2.42-43
Zie: Zinsbevrediging

Ver – Voe
Verlangen(s), materiële (vervolg)
zuivering van, door omzetting, 3.37
Zie: Zuivering
Zie: Gehechtheid; Lust; Zinsbevrediging
Verlangen(s), vrij zijn van, 2.70-71
definitie van, 2.71
Zie: Onthechting
Verlichting. Zie: Devotionele dienst, voordelen van;
Godsrealisatie; KŠa-bewustzijn;
Zelfrealisatie; Zuivering
Vernietiging van het universum/universa, 14,
7.6, 8.16, 8.20, 9.7-8, 9.18, 10.32, 10.33, 11.32
KŠa als, 9.18
Vernietiging in vuur, 2.24
Verplichting. Zie: Plicht
Verrichter van herculische daden, Bh…ma als, 1.14
‘Verrichter’, de, 18.14, 18.17
Vertering, 7.9, 15.14-14
Vertrouwelijk kennis. Zie: Devotionele dienst;
Kennis, spirituele
Verwarring. Zie: Illusie
Verwoesting. Zie: Vernietiging
Vibhu definitie van, 6
Vibhu-tm definitie van, 2.20
Vibh™ti definitie van, 10.19
Vidynidhi, 33
Vijandigheid tegenover KŠa, 18.67
Zie: Atheïsme; Impersonalisme
Vijandigheid van demonen, 16.18-19
Vijñna-maya, 13.5
Vikarma, 4.20
definitie van, 3.15, 4.17
VikarŠa, 1.8
broer van, 1.8
Vir˜a, 1.4
hoornschelp geblazen door, 1.16-18
ViŠu, Heer, 11.55, 15.7, 18.65
als doel van varŠrama, 3.9
als doel van yoga, 5.4
drager van, Garua als, 6.24, 10.30
Garbhodaka-y…, 7.4, 9.8, 15.3-4
bed van, 11.15
Brahm &, 11.37
in kosmische gedaante, 11.15
gedaanten van
voor schepping, 7.4, 10.20, 10.32
vergeleken met spirituele lichaam van levend
wezen, 15.7
in hart van iedereen, 6.31
als Heer van offer, 8.2
impersonalistische verering van, 17.4
als integrerend deeltje van KŠa, 15.7
KŠa
als, 4.23, 6.31-31, 10.20, 11.24
vertegenwoordigd door, 10.21
K…rodaka-y…, 7.4, 9.8
Mah-, 7.4, 11.1, 13.20
schepping &, 9.8, 11.54
meditatie op, 2.61
als meester van my, alleen, 7.14
als praj-pati, 3.10
schepping geleid door, 10.32, 11.54, 13.20
symbolen van, 6.31

Register
ViŠu, Heer (vervolg)
verblijfplaats van. Zie: Spirituele wereld
vergeleken met zon, 6.31
als voornaamste begunstigde van offer (yajñapurua), 3.9-12, 3.15
als yajña, 3.9, 9.24
als zelf lichtgevend, 2.16
als ziel & wortel van materiële wereld, 5.4
zuivering door, 2.61
Zie: Allerhoogste Heer
ViŠum™rti, 15.7
ViŠu PurŠa
aangehaald m.b.t. varŠrama-dharma, 2.48
geciteerd
m.b.t. energieën van de Heer, 25
m.b.t. KŠa als Schepper van alles, 11.40
m.b.t. KŠa als welgezinde van koeien,
brhmaŠa’s enz., 14.16
m.b.t. spirituele bestaan, 2.16
m.b.t. varŠrama, 3.9
ViŠu-tattva, 2.17
Vissen, KŠa vertegenwoordigd onder, 10.31
Viva-koa-woordenboek geciteerd m.b.t. my, 4.6
Vivmitra
als katriya & als brhmaŠa, 3.35
Menak &, 2.60
Vivantha Cakravart… µhkura, 33
aangehaald m.b.t. KŠa als Superziel, 9.11
geciteerd m.b.t. spiritueel leraar, 2.41
Viva-r™pa. Zie: Kosmische gedaante van de Heer
Vivedeva’s, 11.22
Vitaliteit, 16.1-3
katriya’s hebben nodig, 16.1-3
Vivasvn
bereiken van planeet van, 7.23
Bhagavad-g…t gesproken tot, 4.1-1, 4.4, 4.5
Heer herinnert Zich, 7.26
als discipel van KŠa, 4.15
gebed over, 4.1
invloed van, op bestemming na de dood, 8.24
als oorsprong van katriya’s, 4.1
in de opeenvolging van discipelen, 4, 4.1, 4.15,
4.16, 7.26
verering van, 7.20, 7.21
Vleeseten
als algemene menselijke neiging, 4.26
gehechtheid aan, 16, 3.12, 16.1-3
verboden & onnodig, 6.16, 16.1-3
als zondig & verboden, 6.16, 14.16
Zie: Slachten van dieren
Voedsel
acceptabel voor de Heer, 9.26-26
categorieën van
vier, 15.14
door kwaliteit & hoedanigheid, 17.8-10
dier. Zie: Slachten van dieren; Vleeseten
voor dieren, 16
doden voor. Zie: Slachten van dieren; Vleeseten
doel van, 17.10
effect op gezondheid door, 17.8-9, 17.10
geofferd aan KŠa. Zie: Prasdam
geofferd aan voorouders, 1.41-41
groenten als, 15.13
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Voedsel (vervolg)
koken, 18.7
melkproducten als, 17.10
voor menselijke wezens, 9.26
door offer, 3.12-12, 3.14
voor offer, KŠa als, 9.16-16
overblijfselen van, 17.10-10
van Heer of toegewijden. Zie: Prasdam
voor proteïne, 17.10
spiritueel. Zie: Prasdam
vegetarisch, 17.10
vertering van, 7.9, 15.14-14
vlees gebruikt als, 4.26, 6.16, 14.16, 16.1-3
Zie: Vleeseten
werkelijk, granen & groenten als, 3.14
ziekte & leed door, 17.9, 17.10
zondig, 9.26
zuiverend, 17.8, 17.10
Zie: Eten; Prasdam
Vogels, KŠa vertegenwoordigd onder, 10.30
Volmaakte wezens
kosmische gedaante &, 11.22, 11.36
KŠa vertegenwoordigd onder, 10.26
Zie: Zuivere toegewijde(n)
Volmaaktheid
door kennis van devotionele dienst, 15.20-20
door ongeloof aan KŠa & beheersing van
zintuigen, 4.39
Voorbeeld, noodzaak voor een, 3.20-25
Voorgeschreven plicht(en)
chanten van Hare KŠa &, 12.6-7
dienst aan de Heer door, 18.46-48
iedereen kan behouden, 26-27
iemands eigen, als beste, 18.47-48
imperfect uitgevoerd, & plicht van anderen,
18.47-48
in KŠa-bewustzijn, 18.48-50
KŠa-bewustzijn zou samen moeten gaan met,
26-30
voor katriya, 1.31
onderverdelingen van. Zie: VarŠramadharma, stelsel van
universele, devotionele dienst als, 32
Zie: Dharma; Plicht; VarŠrama-dharma,
stelsel van; specifieke voorgeschreven
verplichtingen
Voorouder(s)
in kosmische gedaante, 11.22
KŠa vertegenwoordigd onder, 10.29
offeringen aan, KŠa als, 9.16
Voorschriften in de heilige teksten. Zie: Regulerende
principes
Voortplanting, 10.28-28
Voorvaders. Zie: Voorouder(s)
Vragen van Arjuna. Zie: Arjuna, vragen van
Vrede
formule voor, 5.29-29
kans op, 14.17
‘Vrede!’, 11.21
Vreedzaamheid
door afwezigheid van materiële verlangens,
2.70-71
basisprincipe van, 2.71

Voe – Vri
Vreedzaamheid (vervolg)
als brahmaanse eigenschap, 18.42
door devotionele dienst, 9.31
geluk door, 2.66
door genade van de Heer, 18.62
door kennen van Heer, 15.17
door kennis & beheersing van zintuigen, 4.39
KŠa-bewustzijn
enige garantie voor, 2.8
manier voor, 2.71, 4.38, 5.12, 5.29
nodig voor, 2.66-66
KŠa biedt aan, aan Duryodhana, 11.47
door onthechting, 2.70-71, 18.51-53
& beheersing van zintuigen alleen, 2.70-71
door overgave aan de Heer, 5.12, 18.62
tussen PŠava’s & Kuru’s, kansen op, 1.22-23
door spirituele kennis, 4.38-39
toegewijden &, 11.49
van zelfrealisatie, 18.51-53, 18.51-53
zinsbevrediging &, 2.70-70
Vrees. Zie: Lijden (leed)
Vriendelijkheid, 16.1-3
van Arjuna, 1.46
van zuivere toegewijden, 12.13-15
Vriendschap(pen)
van KŠa & Arjuna. Zie: Arjuna, KŠa &, relatie
tussen
transcendentaal, vergeleken met materiële, 4-5
Vrije seks. Zie: Seksualiteit, vrije
Vrije wil & onafhankelijkheid, 3.37, 4.14, 5.15, 7.21, 13.23,
15.7-8, 18.63-63, 18.78
Vrijgevigheid, 16.1-3, 18.43.
aan arme personen, 17.20
aan brhmaŠa’s, 10.4-5, 11.48
definitie van, 10.4-5, 16.1-3
doel van, 17.25
met gehechtheid aan resultaten, 17.21
zonder geloof, 17.28-28
goedheid, in de hoedanigheid, 17.20
voor getrouwde personen, 8.28, 16.1-3
hartstocht, in de hoedanigheid, 14.9, 17.21
in de hoedanigheden goedheid, hartstocht, &
onwetendheid, 16.1-3, 17.7, 17.20-22, 17.23
instellingen voor, 4.28, 17.21
KŠa-bewuste, 5.25, 8.28-28, 9.27-27, 11.48,
11.54, 16.1-3, 17.23
KŠa niet te kennen door, alleen, 11.53
KŠa oorsprong van, 10.4-5
materiële, 5.6, 17.23
als offer, 4.28-28
met oˆ, 17.24
onderscheid in, 8.28, 10.4-5, 11.48, 11.54, 17.2020, 18.5
onthechting van, 18.3, 18.5-7
met onthechting, 17.20, 17.25
onwetendheid, in de hoedanigheid, 17.22-22
met sannys…’s, 10.4-5
met sat, 17.26-27, 17.26-27
met tat, 17.25
van vijftig procent van iemands inkomsten, 10.4-5
als zuiverend, 12.11, 18.5-5
Vrij zijn van de materiële wereld & verlangens.
Zie: Bevrijding; Onthechting

Vk – Wer
Vkodara, Bh…ma als, 1.15 Zie: Bh…ma
Vndvana, 6.11-12, 8.21, 9.19
activiteiten van vermaak, 19-20
Goloka, 20, 21, 24, 6.15, 8.28, 9.11,
11.55, 15.6
aardse replica van, in India, 8.21
beschreven, 20, 8.21
devotionele dienst bereikt, 10.9
Zie: God, terug naar; Spirituele wereld
inwoners van, 19-20
KŠa verlaat nooit, 10.37
Vndvana, India, 8.21
Vrome activiteiten
in de hoedanigheid goedheid, 14.16-16
resultaten van, als tijdelijk, 2.8
Vrome mensen, vier soorten van, 7.16-16, 8.14
Vroomheid, 3.16, 15.2
Vrouw (echtgenote), 1.36, 3.34, 7.21, 11.44, 16.7
Vrouwen
bescherming voor, 16.7
betrouwbaarheid van, 1.40
Caitanya &, 16.1-3
gehechtheid aan, 2.60, 3.34, 14.7, 16.10
gereguleerd, 3.34
de hoedanigheid hartstocht
gekenmerkt door, 14.7
gekwalificeerd voor Allerhoogste
bestemming, 9.32-32
getrouwde, 11.44
Zie: Gezinsleven
intelligentie van, 1.40
KŠa bereikbaar voor, 30
KŠa’s vertegenwoordigingen onder, 10.34-34
als moeder, 3.34
omgang met, iemand die afstand doet van de
wereld &, 16.1-3
onthechting van. Zie: Onthechting
sannys… &, 16.1-3
vergeleken met kinderen, 1.40, 16.7
vrijheid voor, 16.7
Zie: Gezinsleven
Vuur
in kosmische gedaante, 11.19, 11.24, 11.28-29
KŠa vertegenwoordigd door, 10.23
offer voor getrouwde personen, 6.1-1, 8.3, 16.1-3
straling & licht van, van KŠa, 15.12-12
niet vernietigd in, 2.24
van vertering, 7.9, 15.14-14
Zie: Element(en)
Vyna, 2.17
Vysadeva, 5, 2.32, 7.24, 10.13
als auteur van Vednta-s™tra’s, 13.5, 15.15, 15.16
als autoriteit aangaande KŠa, 18.62
als beste van muni’s, 10.37
genade van, Sañjaya hoorde KŠa door, 18.75-75
als incarnatie van de Heer, 10.37, 15.15, 15.16, 15.18,
18.77
kosmische gedaante ook te zien door, 18.77
KŠa vertegenwoordigd door, 10.37-37
in de opeenvolging van discipelen, 33, 18.75
ouders van, 15.18
als overgegeven aan de Heer, 7.15
Sañjaya &, 1.1, 11.12, 18.75-75, 18.77

Register
Vysadeva (vervolg)
spiritueel leraar vertegenwoordigd, 18.75
vader van, 13.5
veda’s uitgelegd door, 10.37, 15.18
veda’s & vedische literatuur gegeven door, 26
Vysa-p™j, 18.75
Vysa T…rtha, 33
Vyavasytmik-intelligentie, 2.41

W

Waanzin door de hoedanigheid onwetendheid, 14.8,
14.9, 14.13, 14.17
Waarheid, 16.1-3
Absolute. Zie: Absolute Waarheid; Allerhoogste
Heer; KŠa
definitie van, 10.4-5, 16.1-3
gebrek aan, 16.7
handelaar &, 18.47, 18.48
KŠa
oorsprong van, 10.4-5
vertegenwoordigd door, 10.32-32
katriya’s &, 18.47
spreken over, als ascese van spraak, 17.15
standaard van, 13.8-12
waarneming van, door hoedanigheid
onwetendheid, 18.32
van Yudhi˜hira, 18.78
Wapen(s)
atoom, 2.23
van demonen, 16.9
degenen die hanteren
KŠa vertegenwoordigd onder, 10.31
KŠa vertegenwoordigd onder, 10.28-28
van Kuru’s, 1.9
van materiële elementen, 2.23
ziel onkwetsbaar voor, 2.23
pupata-astra, 2.33
van verschillende tijdperken, 2.23
Zie: Katriya(’s); Oorlog
Water
element. Zie: Elementen
KŠa als, 11.39
zuivere smaak van, als vertegenwoordiging van
de Heer, 7.8-8
Waterbekkens, KŠa vertegenwoordigd onder,
10.24
Waterdieren, KŠa vertegenwoordigd onder, 10.29
Weer, het, KŠa als bestuurder van, 9.19
Weerspiegelingstheorie, 2.13
Wellust. Zie: Lust
Welsprekendheid, KŠa vertegenwoordigd door,
10.34-34
Welzijnswerk
familie &, 1.42
KŠa-bewustzijn als hoogste, 5.25
Zie: Barmhartigheid; Vrijgevigheid
Wensbomen, 2, 8.21
Wereld, materiële. Zie: Materiële wereld
Wereld, spirituele. Zie: Spirituele wereld
Wereldverzaker(s)
volgende leven voor, 1.31
Zie: Sannys…(’s)
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Werk
afstand doen van resultaten van, 12.11, 18.9
alleen voor KŠa, 12.6-7, 18.9
alleen als kŠa-karma, 11.55
alleen wat verband houdt met KŠa, 6.17
altijd gereguleerd en onaangetast, 6.17
ander, katriya’s kunnen zich niet
bezighouden met, 1.31
wat betreft, 11.55
eigen, demonisch persoon vertrouwt op kracht
van, 16.16
enthousiasme tot volbrenging van, 18.26
in fabriek, KŠa-bewuste arbeider
identificeert zich niet met, 18.9
zijn geld gebruiken voor KŠa-bewustzijn
door, 18.8
hartstocht, in hoedanigheid, 14.17
huishoudelijk, geen argwaan wekken &, 27
op de juiste manier, 6.36
van KŠa-bewustzijn ondersteunen, 12.10
onder KŠa’s bescherming, 18.57
Zie: Activiteit(en)
onthechten van vruchten van, 18.11.
Zie: Werk, afstand doen van
resultaten van
overeenkomstig eigen natuur, 18.47
voor plezier van denkbeeldige meesters, 7.15
als spirituele activiteit, 12.10
succesvol, alleen gelukkig door, persoon
in hoedanigheid hartstocht, 18.27
verdienstelijk, Kt… iemand die, doet, 7.15
geen verwachtingen wat betreft de
resultaten van, 18.26
niet voltooid, val door, 2.40
Werk voor de ™dra, 18.44
Werker(s)
dwaze, & mammon, 7.15
onthecht van resultaten van resultaatgerichte
activiteiten, 13.25
Westerse wereld
edities van Bhagavad-g…t in, 2-3
Zie: Kali-yuga
Wet. Zie: Regering(en); Vedische voorschriften
Wetenschap(pen)
beperkingen van, 7.4
filosofie gangbaar in, 2.26
hart zoals waargenomen in, 2.17
KŠa vertegenwoordigd onder, 10.32-32
verandering van lichaam bevestigd door, 2.16
wapens &, 2.23
Wetenschapper(s)
filosofie van, 2.26
kennis van
over de materiële natuur, 11.33
over het universum, 11.7
over de ziel, 2.17, 2.22
seks onderzocht door, 13.8-12
trots & gehechtheid gevaarlijk voor, 14.6
ziel onzichtbaar voor, 2.25
Wetteloosheid, onderdrukker van, KŠa
vertegenwoordigd als de, 10.38
Wezenlijke positie van overgave, 7.5
Zie: Overgave aan de Heer

Wer – Y€m
Wezens. Zie: Levende wezens; Ziel
Wijsheid
als brahmaanse eigenschap, 18.42
definitie van, 10.38
KŠa vertegenwoordigd door, 10.38
Wijze(n)
grote, KŠa oorsprong van, 10.6-6
kennis van, 13.5
in kosmische gedaante, 11.15, 11.21
KŠa vertegenwoordigd onder, 10.25, 10.26,
10.37-37
nacht & tijd voor ontwaken voor, 2.69-69
planeten van, 14.14
uiteenlopende meningen van, 18.3
vedische, over KŠa, 10.12-13
volmaaktheid bereikt door, door kennis van
Heer, 14.1-1
voorbeelden van, 5, 13.5
wijsheid van, KŠa’s vertegenwoordigd als, 10.38
Zie: Sdhu(’s); Heilige personen; Toegewijde(n);
specifieke wijze personen
‘Wijze met een onwankelbare geest,’ 2.56
Wind
KŠa bestuurt, 9.6
KŠa vertegenwoordigd door, 10.31
Woede
bronnen van, 2.62, 3.37-37, 16.1-3, 16.21
van demonische personen, 16.4, 16.18
schade door, 3.37, 16.1-3, 16.21-22
vrij zijn van, 2.56-56, 16.1-3, 16.1-3, 16.22, 18.51-53
spiritualisering van, 3.37
Woonplaats. Zie: Verblijfplaats
Wraak, 1.32-35 Zie: Woede
Wreedheid van degenen die demonisch zijn, 16.9

Y

Ydava, KŠa als, 11.41-42, 11.41-42
Yajña
bevolen door KŠa, 3.10
dravyamaya-, 4.28
als Heer ViŠu, 3.9, 9.24
pañca-mah-yajña, 3.12
sa‰k…rtana-, 3.12
tapomaya-, 4.28
Zie: Offer(s)
Yajña, ViŠu als, 9.24
Yajña-pati, KŠa als, 3.11
Yajña-purua, Heer als, 3.14, 3.15
Yjñavalkya geciteerd m.b.t. brahmacarya, 6.13-14
Yajur-veda, 9.17-17, 13.5
Yaka(’s), 9.25, 17.28
kosmische gedaante &, 11.22
KŠa vertegenwoordigd onder, 10.23-23
Yama, niyama, sana enz., 2.59
Yamad™ta’s, 18.25
Yamarja
als KŠa-bewuste autoriteit, 4.16
KŠa vertegenwoordigd door, 10.29-29
Yamun, (rivier), 6.11-12
Ymuncrya
aangehaald m.b.t. onthechting door KŠabewustzijn, 2.62

Y€m – Yog
Ymuncrya (vervolg)
geciteerd
m.b.t. kennis over Heer, 7.15, 7.24
m.b.t. onthechting door dienst aan KŠa’s,
2.60
m.b.t. onthechting van seksgenot, 5.21
Yaas definitie van, 10.4-5
Yaod, 6.47
KŠa als zoon van, 1.15
Yaod-nandana, KŠa als, 1.15
Yoga
aangeraden door KŠa, 6.46-47
achtvoudige proces van, 5.28, 5.29, 6.37, 6.40, 6.47
KŠa-bewustzijn &, 6.1
Arjuna geeft uiting aan moeilijkheid met, 6.33-34
voor Arjuna, 28
als Arjuna’s wapen, 4.42
a˜‰ga-, 6.47, 9.2
beheersing van zintuigen door, 2.59
KŠa-bewustzijn &, 6.1
onderverdelingen van, 5.28
toegewijde vindt onnodig, 12.6-7
autoriteit op gebied van, Patañjali als, 6.20-23
bedoeling & doel van, 6.5, 6.20-23
beheersing van ademhaling door, 4.27-27, 4.29
beheersing van zintuigen &, 2.48, 4.29, 5.27-28,
6.11-18, 8.12
beoefenaars van. Zie: Yog…(’s)
bevrijding door, 6.27-28, 8.14
Bhagavad-g…t als wetenschap van, 4.1-1
in Bhagavad-g…t, 2.72, 3.2
van Bhagavad-g…t, 4
bhakti-, 2.39, 3.16, 5.29, 6.20-23, 8.10, 8.14
Zie: Devotionele dienst
bonafide, vergeleken met valse, 6.13-14, 6.15
brahma-, 5.21
buddhi-, 2.39, 2.49, 2.51, 3.1, 3.3, 3.4, 5.1
definitie van, 10.10
als devotionele dienst, 10.10
terug naar God door, 10.10
cakra’s &, 8.10
definitie van, 2.48, 6.3, 10.10
delen van, drie, 6.3
devotionele, 5.5
typen van, 2.39
Zie: Devotionele dienst
dhyna-, 6.14, 6.20-23, 6.47, 7.3
diepe meditatie in, 6.20-23, 6.20-23, 6.25-25
Zie: specifieke yoga’s
discipline van geest nodig voor, 6.26
disciplines van, 3.43, 5.2, 6.3, 6.11-26
doel van, 2.61, 3.3
bereiken van, 6.45-45
als Superziel-realisatie, 6.13-14, 6.13-14
als terug naar God, 6.15-15
dood, op moment van de, 8.10
eten &, 6.16-17
geloof &, 6.24
geluk door, 6.4, 6.20-23, 6.20-23, 6.27-28
ha˜ha-, 4.29, 6.20-23, 6.47, 8.14, 8.23, 13.25
Heer & levend wezen verenigd in, 6.47-47
hoogste, 6.3, 6.6
bhakti-yoga als, 6.47-47, 10.10

Register
Yoga (vervolg)
buddhi-yoga als, 10.10
KŠa-bewustzijn als, 6.47-47, 7.1
als hoogste praktijk, 6.46-47
houdingen in, 4.29, 6.3
jñna-, 3.16, 5.29, 6.14, 6.46, 6.47, 7.3, 8.14, 8.23,
9.2, 9.3
als heel moeilijk, 12.5-5
vergeleken met bhakti-yoga, 10.10, 12.5
in Kali-yuga, 6.11-12, 6.20-23, 6.33, 6.35, 6.37, 15.11
moeilijkheid met, 6.33
karma-, 2.39, 2.51, 3.1-43, 5.29, 6.1, 6.20-23, 6.46,
6.47, 8.14, 8.23, 9.2, 9.3
bhakti-yoga &, 10.10
doel van, 5.4
S‰khya-yoga &, 5.4
KŠa
als meester van, 18.75
moedigt aan, 2.50
KŠa-bewustzijn
&, 5.28, 5.29, 6.4, 6.36, 6.40, 7.1, 9.22
als, 2.48
als beste, 6.20-23
ontstegen aan, 4.28
vergeleken met, 6.1
kumbhaka-, 4.29
als kunst van al het handelen 2.50
leven na leven voortgezet, 6.41-45
levensadems beheerst door, 4.27-27, 4.29, 8.10-12
levenslange, nodig, 8.10
materiële gehechtheid in, 8.14
menselijk leven bedoeld voor, 4.26
mentale discipline in, 6.18-27, 6.36
moeilijk
Arjuna, zelfs voor, 6.33-34
in huidige tijdperk, 6.37
noodzaak van, 8.10
als offer, 4.28-28
onthechting &, 6.3-4, 6.13-14, 6.13-14
onthechting door, 4.27
KŠa-bewustzijn &, 6.1-4
proces voor, 5.27-28, 5.27-28
onthechting in, 6.13-26, 8.12
paden van, 2.72, 3.2
Patañjali &, 4.27, 6.20-23
plaats voor, 6.11-12, 6.11-12
prŠyma-, 4.29
pratyhra proces in, 5.28
proces van, 6.11-18
proces van meditatie in, 5.28
processen van, met wat bhakti toegevoegd, 8.14
puruottama-, 15.20
rja-, 6.47
regulering in, 6.16-17, 6.33, 6.35
santana-, 4.42
s‰khya-, 14, 2.1, 2.39, 2.66, 3.3, 4.28, 7.4
van atheïst Kapila, 2.39
als analytische studie, 2.39
als bhakti-yoga, 2.39
buddhi-yoga &, 3.3
definitie van, 2.39, 18.13
devotionele dienst &, 5.5
doel van, 5.4-5
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Yoga (vervolg)
elementen van materiële wereld &, 15.1
Heer gekend door, 13.25
van Kapila (Heer), 2.39
karma-yoga &, 5.4
KŠa gebruikt, 2.39-39
van KŠa, 2.39
materiële wereld volgens, 15.1
vergeleken met atheïstische SŠkhya, 2.39
vergeleken met het vinden van wortel, 5.4
sannysa-, 6.2
a˜-cakra-, 8.10, 8.11
proces van, 8.11-13
siddhi’s, 6.20-23
slaap &, 6.16-16
soorten van, 2.39
vergeleken, 6.47
vergeleken met bergen, 6.47
voor zelfrealisatie, 3.16
tegenwoordig, 6.11-12
niet praktisch, 6.33-33
terug naar God door, 6.15-15
val van, 6.37
valse, 6.11-12, 6.20-23, 6.33, 6.36
in Kali-yuga, 15.11
vanzelf aangetrokken tot, 6.44-44
vastberadenheid in, 6.24-26, 18.33
vereisten voor, 6.11-17
vergeleken
met KŠa-bewustzijn, 8.8
met ladder, 6.3
met vuur, 6.36
verheffing door, 4.28-28
verheven stadia van, 6.3-4
volmaaktheid van, 6.25, 18.49
voordelen van, 6.27-28
vrijheid van val door, 6.20-23, 6.26
ware, 6.6
yogr™ha-stadium van, 6.3, 18.49
yogruruku-stadium van, 6.3
zelfrealisatie door, 3.16
zinsbevrediging &, 6.20-23, 6.36
Zie: Yog…’s
Yoga-my
Arjuna &, 7
kennis over Heer bedekt door, 10.17
KŠa bedekt door, 7.25, 10.17, 11.52
Yoga-s™tra’s
aangehaald
m.b.t. juiste meditatie, 2.61
m.b.t. ziel & zinsbevrediging, 4.27
geciteerd m.b.t. zelfrealisatie, 6.20-23
Yogevara, KŠa als, 11.4
Yog…(’s)
afhankelijk van Heer, 4.11
bevrijding voor, 6.27-28
bhaktisoorten van, vijf, 8.14
Zie: Toegewijde(n)
dood van, moment van, 8.23-26
ha˜ha-, 6.47
hoogste
KŠa definieert, 28

Yog – Zeg
Yog…(’s) (vervolg)
toegewijde als, 28
kwalificaties van, 6.8
mentale discipline voor, 6.18-27
moment van dood uitgekozen door, 8.23-24
mystieke vermogens &, 2.70
niet-succesvolle
geboorte van, 6.41-43
lot van, 6.37-45
soorten van, twee, 6.41-42
toekomst van, 6.38-45
offer door, 4.25
ongelukkig, 2.70
onthecht & actief alleen voor zuivering, 5.11
onthechting door, 6.18
onthechting nodig voor, 6.2
plezier voor, 5.22
pseudo-, 2.61, 3.6, 3.33, 5.11, 6.15, 6.20-23
soorten van, 6.47
succes voor, 6.45-45
Superziel te zien door, 6.29-30
toegewijde
als, 4.25, 6.15, 9.27, 10.3
als beste van, 6.32, 18.1, 18.75
vergeleken met, 2.61, 6.32, 8.23-24
transcendentale visie van, 6.29-30
als transcendentalist, 4
vereisten voor, 6.11-18
vergeleken
met schildpad, 2.58-58
met slangenbezweerder, 2.58
met wolk, 6.38
met zuivere toegewijde, 8.14
Vivmitra, 2.60
volmaakt, 6.32
zielsverhuizing bestuurd door, 12.6-7
zuivere, vergeleken met degenen die belangen
hebben, 8.14
Zie: Yoga; specifieke yog…’s
Yudhmanyu, 1.6
Yudhi˜hira Mahrja, 1.1
Arjuna hielp, 1.15
eigenschappen van, 18.78
hoornschelp geblazen door, 1.16-18
KŠa & Arjuna ondersteunden, 18.78
als rechtschapen koning, 10.27
tegenover Duryodhana, 18.78
Yuga(’s)
cyclus van, 8.17
Dvpara-, 4.1
huidige, 4.1
Kali-, 4.1
Zie: Kali-yuga
natuur van elke, 8.17
tijdsduren van, 4.1, 8.17-17
Tret-, 4.1
Yukta-vairgya, 9.28
Yuyudhna, 1.4

Z

Zaad, oorspronkelijke, van al wat is, KŠa als, 7.10
Zegeningen. Zie: Gunst(en); Genade

Zel – Zie
Zelf
definitie van, 8.1-1, 8.3
ware, vergeleken met valse, 13.8-12
Zie: Ziel(en)
Zelfbeheersing, 16.1-3
als ascese van geest, 17.16-16
betekenis van, 13.8-12
als brahmaanse eigenschap, 18.42
voor getrouwd persoon, 16.1-3
als kennis, 13.8-12
noodzaak van, 16.1-3
volmaaktheid door, 18.49-49
in zuivere toegewijde, 12.13-15
Zelfgerealiseerde ziel(en). Zie: Bevrijde ziel(en);
Toegewijde(n)
Zelfrealisatie, 2.28
aanvaarden van belang van, 13.8-12
angsten over, 4.10-10
door beheersing van zintuigen, 4.27-27
belang van, 2.29
beste proces voor. Zie: Devotionele dienst
als bevrijding, 5.19
bewustzijn in, 3.17
door bhakti-yoga, als beste, 13.8-12
brahma-bh™ta-stadium van, 5.24, 18.51-54
Brahman-realisatie &. Zie: Godsrealisatie,
Brahman-realisatie & ...
chanten van naam van de Heer als hoogste, 2.46
definitie van, 2.46, 2.71, 6.28
devotionele dienst &, 3.3-3, 13.8-12, 16.22
diepe meditatie van, 2.53-53
direct & indirect, 3.3-3, 12.20
eerste niveau van, als Brahman-opvatting, 14.27
ego &, 13.8-12
evenwichtigheid in, 6.18-23
geest gegrond in, 2.53-53
door geest die onder controle is, 6.36
geleidelijke, vergeleken met direct proces voor,
12.20
gelijkmoedigheid in, 5.18-19
geluk door, 5.21-24, 6.20-23, 6.20-23, 18.37
hoogste, 2.53
KŠa-bewustzijn als, 6.10
door horen van Heer, 9.1-2
intelligentie voor, 2.69
kenmerken van, 2.54-54, 2.64-65, 2.68-72, 5.16-28,
6.8-9, 6.20-23, 18.54-54
kenmerken van iemand in, 18.54-54
kennis
&, 6.7-9
in, 5.16-17, 6.8-9
door, 15.11-11
door kennis, 2.1, 6.37, 7.17
KŠa-bewustzijn &, 6.27, 6.30, 6.37
kwalificaties voor, 1.46
lust vernietigd, 3.41
menselijk leven bedoeld voor, 10.4-5
mentale controle nodig voor, 6.36
methoden voor, 3.16, 6.37, 12.20
onafhankelijkheid in, 3.18
onpersoonlijke kennis voor, 18.20
onthechting &, 2.1, 16.22, 18.51-53, 18.51-53
door onthechting in KŠa-bewustzijn, 18.50

Register
Zelfrealisatie (vervolg)
onthechting nodig voor, 2.1, 16.22
plicht ontstegen door, 3.17-18
praktijken die leiden tot, 4.42
reguleringen voor, geluk van, 18.37
research voor, 15.3-4
samdhi in, 2.44
seksgenot &, 5.21
soorten van, twee, 3.3-3
door spirituele kennis, 9.2-2
stadia van, 13.1-2
ontwikkeling door, 7.19, 14.27
struikelblokken voor, 3.14, 3.34, 3.41
vrije seks als, 3.34-34
Superziel te zien in, 6.29-29
terug naar God door, 5.19
test van, 5.21
toenemende ontwikkeling van alternatieven in,
12.8-12
typen van pogingen tot, 13.25
val van
Arjuna’s vragen over, 6.37-38
geluk kwijt door, 6.38
oorzaken van, 6.37
resultaten van, 6.38-45
veda’s bedoeld voor, 2.46
vergeleken met zonsopkomst, 5.16-16
verlangen naar, 4.10
verlichting van leed door, 6.20-23, 6.20-23
veronachtzaming van, 2.7
volmaaktheid van, overgave aan KŠa als, 18.78
voordelen van, 6.20-23, 6.20-23, 18.51-53
vrede door, 18.51-53
wedergeboorte beëindigd door, 5.19
yoga, door middel van, 3.16
zinsbevrediging belemmert, 2.29, 3.34, 6.36
Zie: Bevrijding; KŠa-bewustzijn
Zelfverdediging, Arjuna weigert, 1.45
Zelfverloochening, 6.10
Ziekte, 13.8-12
Ziel(en)
als altijd actief, 3.5, 9.2
als aŠu-tm, 2.20
als atomisch, 2.17, 2.20, 2.24, 2.29
als beginloos, 2.12-12, 2.20
belang van, 9.2
als ‘bestaand,’ 2.16
bewijs voor, 2.17, 2.20, 2.25, 13.34
bewustzijn als, 2.20, 13.34
bewustzijn
van, 2.17, 2.25
kenmerk van, 2.20, 13.34
van, vergeleken met die van de Heer, 2.20
bron van, KŠa als, 7.6
devotionele dienst door, 3.42
van dieren, 2.20
doordringt lichaam door bewustzijn, 2.17-17
eeuwigheid van, 2.11-12, 2.13, 2.16-30, 2.20,
10.4-5, 13.28, 13.32
geen excuus voor geweld, 2.30, 16.1-3
gevoeld door ouderen, 2.20
KŠa bevestigt, 2.12
in verleden alsook in toekomst, 2.12-12, 2.20
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Ziel(en) (vervolg)
eigenschappen van, 5.18
energieën van, bloed draagt, 2.17
energie lichaam van, 2.22
als ervaarbaar, 2.17
niet op materiële manier, 2.25
als factor van activiteit, 18.14
geconditioneerde. Zie: Geconditioneerde ziel(en)
gekend door horen van autoriteit, 2.25
geloof & ongeloof aangaande, 2.26-27, 2.28-28
in hart, 2.17, 2.20
Heer
&, eenheid van, 2.20, 2.23, 2.24
gedaante van, vergezelt. Zie: Superziel
legt uit, 2.11-30
vergeleken met, 2.25
als hoogste, 3.42-42
individualiteit van, 15.7
eeuwig, 16, 2.12-12, 2.24, 2.39
KŠa bevestigt, 2.12-12
als integrerend deeltje van Allerhoogste Ziel, 2.13
als integrerend deeltje van de Heer, 2.20, 2.23, 2.24
intelligentie naast, 3.40
kenmerk van, bewustzijn als, 2.20, 13.34
als kenner van lichaam, 13.13
kennis als kenmerk van, 2.20
kennis over. Zie: Kennis, spirituele, over ziel
KŠa’s uitleg van, als S‰khya, 2.39
als k™˜a-stha, 2.20
als leven van lichaam, 2.17-18, 2.20, 10.20
levend wezen als, 2.11, 2.28, 2.30, 13.20, 15.7
lichaam
bestuurd door, 3.5
vergeleken met, 2.11, 2.16-20, 2.30-30, 9.2
lichamelijk veranderingen vanwege, 2.20
als mahn, 3.42
my kan bedekken, 2.23
natuur bevrucht met, 2.39
natuur van, 4-5, 2.12-13, 2.16-30, 13.32
niet te bevochtigen, 2.23, 2.24
brandbaar, 2.23, 2.24
breekbaar, 2.24
deelbaar, 2.13, 2.23, 2.24, 15.7
te doden, 2.17-21, 2.23-24, 2.39
op te drogen, 2.23, 2.24
geboren, 2.20, 2.21
de Heer, 13.8-12
meetbaar, 2.17, 2.18
te ontkennen, 2.17
te scheiden van Heer, 2.23
veranderlijk, 2.13, 2.16, 2.20, 2.21, 2.24, 2.25, 2.30
vernietigbaar, 2.17-25
viŠu-tattva, 2.17
voorstelbaar, 2.25
zichtbaar, 2.18, 2.25
omvang van, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.25, 2.29, 8.9
onafhankelijkheid van, 15.7
als ondeelbaar, 2.13
als altijd ondergeschikt aan Allerhoogste Ziel, 2.25
als niet onderhevig aan veranderingen, 2.20
als onsterfelijk. Zie: Ziel, als eeuwig
als ontstegen
aan hoedanigheden van de natuur, 13.32

Zie – Zin
Ziel(en) (vervolg)
aan lichaam, 2.16-30, 13.32-34
aan zintuigen, geest, & intelligentie, 3.43
onwetendheid over, 2.19, 2.20, 2.23, 2.26 26, 2.2929, 3.32, 4.35-35, 5.2, 9.2, 13.23, 13.33, 18.21
overal aanwezig, 2.24
als permanent, 2.20
plaats van, in lichaam, 2.20
pratyag-tm & parg-tm, 4.27
als purua, 13.20
research naar, 13.8-12
in s‰khya-filosofie, 13.25
als sarva-gata, 2.24
soorten van, twee beschreven, 2.20
spirituele natuur van, 13.32-33
Superziel vergezelt, 13.28-29
& Superziel en lichaam, 13.1-7
als talloos, 2.17
theorieën over, 18.21
theorie van impersonalisten over, 2.23, 2.24
val van
neiging voor, 2.23
Zie: Val
als verbazingwekkend, 2.29
verbinden zich met de Heer door KŠabewustzijn, 3.42
vergeleken
met ether (lucht), 13.33
met genietende vogel, 16.11-12
met de Heer, 2.25
met materiële lichaam, 2.28
met moleculen zonlicht, 2.17
met Superziel, 2.20, 6.29, 13.5, 13.13-15, 13.18,
13.20, 13.23, 13.34
met vonken, 2.23
met zon, 2.18, 2.20, 13.34-34
verlichting door, 13.34-34
wapens kunnen niet doden, 2.23
wezenlijke positie van, 3.41
noodzaak van kennen van, 3.42
zielsverhuizing van. Zie: Reïncarnatie
zintuigen van, 13.15
als zuiver, 15.9
Zie: Levend wezen (levende wezens)
Zielsverhuizing. Zie: Reïncarnatie
Zien, werkelijk, definitie van, 13.28-30
Zinsbevrediging
Arjuna’s vechten was geen, 2.71
in banyanboom-analogie, 15.1-2
bereiken van
door offer, 2.42-43
door resultaatgerichte activiteit, 2.42-43,
2.42-43
als bindend, 5.2
degradatie door, 16.9
demonen gehecht aan, 16.11-12
denken aan, 2.62-62
devotionele dienst gehinderd door, 2.44
dieren doden voor, 16.1-3
dierlijk, 5.22
dwaasheid van, 5.22
ellende van, 5.22
eten &, 3.13-13, 6.16-16

Zin – Zin
Zinsbevrediging (vervolg)
filosofie van de materialisten van, 3.16
geest, in, rol van de, 3.40
gehechtheid aan
in de hoedanigheid hartstocht, 14.12-12, 18.34
de hoedanigheid hartstocht
geluk van, 3.39
als nectar daarna vergif, 18.38
gereguleerd
onthechting door, 3.34
onthechting van, 3.34
lust beheerst door, 3.41-41
vergeleken met reizen op koninklijke wegen,
3.34
in gezinsleven, 4.31
grens van, 1.32-35
halfgoden-verering voor, 4.12-12, 17.13
Heer niet verantwoordelijk voor, 4.14
m.b.t. hemelse planeten, 9.20, 9.21
iedereen verlangt, 3.8
illusie van. Zie: Illusie
illusie veroorzaakt door, 3.27
intelligentie verloren door, 2.67
intelligentie voor, 2.69
in karma-kŠa-gedeelte van veda’s, 2.42-43, 2.45
als kauwen wat al uitgekauwd is, 18.36
KŠa niet bedoeld voor onze, 1.32-35
leed als eindresultaat van, 18.38
lichaam voor, 13.1-2
op de maan, 8.25
materialisten toegewijd aan, 16.9
meditatie geïmiteerd voor, 3.7-8
menselijk leven &, 4.26
onthechting van, 5.21, 6.17
geest tevredengesteld door, 17.16
in yoga, 6.4
voor zelfrealisatie, 18.51-53
Zie: Beheersen van zintuigen;
Onthechting
oorzaak van, 2.62-62
als oorzaak van materiële bestaan, 4.30
reactie volgt op, 2.38
Zie: Karma
restrictie van, 2.59-59
spirituele vooruitgang gehinderd door, 2.41-44
als tijdelijk, 4.12
toegewijden ontstijgen, 2.55-64, 2.68-71
voor tong
zondige soorten van, 6.16
Zie: Zinsbevrediging, eten & ...
uiteindelijke verlangen voor, 2.39
val door, 2.67
vedische
toelating voor, 3.15, 3.16
methode voor het bereiken van, 2.42-43,
2.42-43
voorschriften beperken, 2.58
vergeleken
met eten van vruchten van boom, 2.22
met geluk van varkens, 7.15
met te veel eten, 4.24
met water, 6.36
verlangen naar

Register
Zinsbevrediging (vervolg)
onthechting van, 6.2-2
Zie: Gehechtheid; Lust;
Verlangen(s), materiële
vermijden van
noodzaak van, 17.16
verschillend van lichaam, 17-18, 2.16-22, 2.25-30,
2.71, 5.11, 5.13, 5.20, 9.1, 10.20, 13.2, 13.7,  
3.20, 15.7, 15.10
logische argumenten m.b.t., 13.2
Zie: Beheersen van zintuigen
veroorzaakt, 14.7
Zie: Gehechtheid
verwarring door, 3.27
als vijand, 3.43
vrede onmogelijk door, 2.70-70
vrijheid van, door KŠa-bewustzijn, 14.22-25
werken voor, in de hoedanigheid hartstocht,
18.27
yoga
beperkt, 6.20-23
gehinderd door, 6.36
zelfrealisatie gehinderd door, 2.29, 3.34, 6.36
zielsverhuizing geeft gelegenheid voor, 2.13
zintuigen eisen, 2.70
Zie: Gehechtheid; Materialisme; Verlangen(s),
materiële
Zinsobject(en)
in banyanboom-analogie, 15.2
gebruik van, 2.63
invloed van, 2.62-62
onthechting van. Zie: Onthechting
vergeleken
met twijgen van banyan, 15.2
met giftige planten, 2.42-43
vijf genoemd, 13.7
Zintuigen
belangrijkste van, 13.8-12
bestuurd door KŠa, 1.15
bestuur van. Zie: Ascese; Onthechting
bevrediging geëist door, 2.70
bevrediging van. Zie: Zinsbevrediging
bezigheid nodig voor, 2.62
bron van, Heer als, 13.15-15
als bronnen van ellende, 5.22
centrum van, geest als, 3.40
in devotionele dienst, gebruik van, 2.58, 2.64,
5.8-11, 6.18, 6.26
voorbeelden van, 13.8-12
als ware onthechting, 13.8-12
zuivering door, 12.9
in devotionele dienst vergeleken met slangen met
gebroken giftanden, 3.42
elf, genoemd, 13.7
als factoren van activiteit, 18.14-15
geest &, 2.67, 3.42-42
gewaarwordingen van, gekend door ieder
individueel, 2.17
goedheid, in de hoedanigheid, 14.11
Govinda geeft plezier aan, 1.15
Heer niet gekend door, 7.3
van de Heer
absolute natuur van, 9.26

/ 1033

1034 / Bhagavad-gŸTĀ zoals ze is
Zintuigen (vervolg)
vergeleken met zintuigen van levend
H…kea bezit & bestuurt, 1.15
als integrerend deeltje van KŠa’s zintuigen, 1.15
kracht van, leven geeft, 7.19
KŠa
bezit & bestuurt, 1.15, 6.26
Heer van, 1.22
leidt, 1.24
meester van, 3.27, 11.36, 18.1-1, 18.46
geeft plezier aan, 1.15
vertegenwoordiging van, onder, 10.22
in KŠa-bewustzijn, 2.67-68
levensadem &, 4.27
lust &, 3.40, 3.42
meester van, Heer als, 18.1-1, 18.46
objecten van. Zie: Zinsobjecten
als onderdeel van activiteit, 18.18
onthechting van
ondanks gebruik van, 5.8-11, 5.13
Zie: Onthechting
onthechting van plezier van. Zie: Onthechting
ontstijgen, door KŠa-bewustzijn, 5.13-14
als onvolmaakt, 23
opvatting van impersonalisten over, 1.15
als poorten van lichaam, 5.13
in s‰khya-filosofie, 15.1
als superieur aan lichaam, 3.42
als superieur aan materie, 3.42-42
teruggetrokken door yoga proces, 8.12
tevredenheid van
door zintuigen van de Heer tevreden
te stellen, 1.32-35
Zie: Zinsbevrediging
toegewijde ontstegen aan, 5.8-11, 5.13
typen van, 13.7
vergeleken
met KŠa’s zintuigen, 11.43
met paarden, 6.34
met poorten, 5.13
met slangen, 2.58, 3.42
met toppen van de takken van de banyan,
15.2
met vijanden, 2.68
wezen, 13.15
worsteling met, 15.7-7
ziel heeft, 13.15
zuivering van, door devotionele dienst, 12.9
van zuivere toegewijde vergeleken met gebroken
giftanden van slang, 18.54
Zie: Lichaam, materiële; Zintuigen
Zintuigen, beheersing van
door a˜‰ga-yoga, 2.59
door Beeldgedaante-verering, 13.8-12
door beheersen van de ademhaling, 4.27-27, 4.29
bevrijding door, 5.27-28, 5.27-28
definitie van, 10.4-5
door devotionele dienst, 2.68, 5.26
als doel van offer, 4.30
door geest die opgaat in devotionele dienst, 3.42
geleidelijke, 6.25-26
geluk door, 5.23
gosvm…’s &, 5.23, 6.26

Zin – Zon
Zintuigen, beheersing van (vervolg)
door hogere smaak, 2.59-64, 2.67-68
impersonalisme &, 12.3-4
kennis door, 4.39
KŠa-bewust, 2.58-71, 6.2, 13.8-12
voorbeelden van, 13.8-12
KŠa-bewustzijn, alleen door, 2.61, 2.62, 2.63,
2.67-68
KŠa oorsprong van, 10.4-5
kunstmatig, 3.43
levensadem &, 4.27-27
moeilijkheid van, 2.60-60, 2.62-63, 2.67
nodig voor kennis & bevrijding, 2.6
noodzaak van, 3.34-34, 3.41-41, 4.29, 4.30, 5.23,
6.24, 6.26
obstakels voor, opgesomd, 5.23
offer van, 4.26-26
van ogen, 13.8-12
onthechting door, 5.27-28, 5.27-28
oorsprong van, KŠa als, 10.4-5
van oren, 13.8-12
pratyhra, 6.25
methode van, 8.12
tegenwoordig onpraktisch, 8.12
door regulerende principes, 2.64
regulering voor, 3.34
door restricties, 2.59-59
stelt iedereen tevreden, 5.7
door svm… of gosvm…, 5.23, 6.26
door toegewijden, 2.57-59, 5.8-11, 5.13
van tong, 13.8-12
vastberadenheid voor, 6.24
vergeleken met het terugtrekken van ledematen
van de schildpad, 2.58-58
Vivmitra &, 2.60
voordelen van, 4.39
vrede door, 2.70-71
door yoga, 2.48, 4.29, 5.27-28, 5.27-28, 6.11-18,
6.28, 8.12
zelfrealisatie door, 4.27-27
voor zelfrealisatie, 18.51-53
Zie: Ascese; Onthechting
Zintuigen & vals ego, 7.4
Zon(nen), 20, 15.6
aantal, in universum, 10.21, 15.12
afhankelijk van KŠa, 10.42
belang van, 15.12
bestuurd door de Heer, 4.1
beweging van, 9.6
geboorte op, 21, 1.31
halfgod van, verering van, 4.1, 7.20, 7.21
in kosmische gedaante, 8.4, 11.19
KŠa vertegenwoordigd door, 10.21
levende wezens op, 2.24
licht van, 7.8-8, 13.18, 15.12-12
als oog van de Heer, 4.1, 9.6
Zie: Vivasvn
als oorsprong van andere planeten, 4.1
Zondaar(s). Zie: Demon(en); Materialist(en)
Zondige activiteit(en)
agressie als, 1.36
anticonceptie &, 16.1-3
van bedwelmende middelen, 3.24

Zon – Zui
Zondige activiteit(en) (vervolg)
van het bespotten van KŠa, 6.47, 9.11-12
boetedoening gaat tegen, 1.43
van het degraderen van de principes van de
samenleving, 1.42-43
doden van dieren als, 16, 14.16, 14.17
van het doden van familieleden, 1.44
in eten, 3.13-13, 9.26
van de Heer als een gewoon persoon
beschouwen, 9.12
kennis verloren vanwege, 3.6
van Kuru’s tegenover Draupad…, 1.11
lust &, 3.41
Zie: Lust
van materieel leven zonder offer, 3.16
oorzaak van
Arjuna’s vraag over, 3.36-37
lust als, 3.37-41
overspel als, 1.40
reacties van. Zie: Reactie(s) voor zonden; Straf
straf voor, 1.43-43
Zie: Straf; Reacties voor zonden
Superziel niet oorzaak van, 3.36
tijdperken van duidelijke aanwezigheid van, 8.17
door toegewijde, begrijpen van, 9.30-31
van uiterlijk vertoon van spiritueel leven, 3.6
van vergeetachtigheid van wezenlijke positie,
7.28
vergeleken met het planten van zaad, 9.2
verschillen van de yuga’s in, 8.17
van vleeseten, 6.16, 14.16, 16.1-3
vrijheid van
door devotionele dienst, 15.20
nodig voor het kennen van KŠa, 15.20
tegen de wil, 3.36-36
Zie: specifieke zondige activiteiten
Zondige mensen, vier soorten, 7.15-15
Zonnegod. Zie: Vivasvn
Zorg. Zie: Lijden (leed)
Zuivere devotionele dienst, 2.39, 4.10, 9.20
activiteiten van, negen, 9.1
bereiken van, stadia van, 18.51-56
als bevrijding, 9.13-13, 14.26-26, 18.54, 18.58
in Bhagavad-g…t, 18.1
Brahman bereikt door, 14.26-26
definitie van, 7.16
als doel van kennis, 13.8-12
geloof heeft als resultaat, 10.7-7
geluk door, 18.54-54
kenmerken & eigenschappen van, 6.7-32, 8.14-14,
10.9-9, 11.55-55
kennis door, 15.11
kennis over KŠa inspireert, 10.7-8
& lagere alternatieven, 12.8-12
overtuiging brengt, 10.7-7
door prediken van Bhagavad-g…t, 18.68
risico’s genomen in, 12.17
tegenover gereguleerde, 12.12
terug naar God gegarandeerd door, 11.55-55
vergeleken met materieel gemotiveerde dienst,
7.16, 9.2
Zuiveraars, KŠa vertegenwoordigd onder de, 10.31
Zuivere goedheid, 14.10, 17.3, 17.4

Register
Zuivere toegewijde(n)
als adhytma-cetas, 3.30
alleen kunnen zich KŠa realiseren, 4.11
allemaal verheven door omgang met, 9.32
begeleiding door, 9.32, 18.55, 18.56
geen belemmeringen voor, 8.14, 9.22, 12.17
als bevrijd, 9.28
bezorgdheid afwezig in, 10.11, 12.16-17
Bhagavad-g…t begrepen door, 18.64
op Brahman-niveau, 7.29
devotionele dienst van, 6.8, 6.18, 12.2, 12.13-14,
12.13-14
eenheid van, met de Heer, 18.54
eigenschappen & kwalificaties van, 6.7-32, 7.17-18,
7.20, 7.22, 8.14-14, 9.11, 9.13, 9.22, 9.28, 10.9-9,
10.42, 12.2, 12.13-20, 18.54-54, 18.56
essentieel voor het kennen van KŠa, 2.29
als expert, 12.16
gedaante van KŠa aantrekkelijk voor, 11.8
gelijkmoedigheid van, 12.13-16, 12.18-19, 12.18-19,
18.54-54
geluk van, 18.54-54
genade van, 2.29, 18.71, 18.73
als geschikt om terug te gaan naar God, 9.26
goede eigenschappen nodig voor, 12.18-19
goede eigenschappen van, 1.28
altijd de Heer dienend, 8.14-14, 18.56
als hoogste transcendentalist, 18.66
horen & chanten over KŠa met plezier, 10.19
horen van, 7.1, 8.15
als kind, 12.13-15
kosmische gedaante is niet echt aantrekkelijk
voor, 11.54
KŠa
alleen degen die aantrekt, 2.64, 9.13
alleen te zien door, 11.48
beloften van, aan, 12.6-7, 12.6-7, 18.65-66
beschermd, 9.34
bestuurt, 1.15
brengt wat ze missen en laat houden wat ze
hebben, 9.22
gekend door, 4.5, 7.3
genadig voor, 7.23, 11.7, 18.56
geplezierd door, 1.22
gezelschap van, voor, 4.9, 4.11
herinnerd door, 8.14-14, 10.9-9
verlicht, 10.11
wil van ons, 18.65
KŠa herinnerend tijdens slaap, zich 1.24
leed gevoeld door, 12.16
als mahtm’s, 9.13
meditatie van, 6.19
als nikma, 8.14
offeringen van, aanvaard door KŠa, 9.26
omgang met, 6.8, 7.16, 7.17, 7.28, 9.32, 12.20, 15.20
zeldzaamheid van, 10.9
onafhankelijkheid van, 12.16-17
als onkenbaar, 9.28
onthechting van, 7.22, 8.14, 8.15, 8.23-24, 8.27,
12.16-17
overgave aan, 13.26
overgegeven aan de Heer, 10.9
plezier voor, horen & chanten als, 10.9-9
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Zuivere toegewijde(n) (vervolg)
plicht &, 3.17-18, 9.28
prediken door, 11.55
risico’s genomen door, 12.17
spiritueel leraar &, 12.13-14
& Zijn spiritueel leraar, 18.56
spirituele kennis alleen begrepen door, 13.19
terug naar God voor, 18.55, 18.56
als tevredengesteld, 12.13-14, 12.13-14
toekomst van, 9.28
als tolerant, 12.13-14, 12.13-14
als transcendentaal
aan angst & bezorgdheid, 12.15-15
aan benamingen, 12.16
aan dualiteiten van het leven, 12.17-17
aan gehechtheid & onthechting, 2.64
aan materiële plichten, 3.17-18, 3.35
geen val voor, 9.22
als vastberaden in devotionele dienst, 12.13-14,
12.13-14
in verbinding met de Heer, 11
vergeleken
met toegewijden met motivaties, 7.16
met yog…’s, 8.14, 8.16
verstoringen afwezig in, 12.15-16
vijandigheid ontbreekt in, 12.13-14
visie van, 11.7
volkomen gehecht aan de Heer, 10.9-9
volledig actief onder KŠa’s leiding, 18.56
met volledige kennis over KŠa, 7.17-19
als vriend van iedereen, 12.13-14
vrij van slecht gezelschap, 12.18-19, 12.18-19
als zachtaardig, 1.28
als zeldzaam, 12.13-14
als zelfbeheerst, 12.13-14, 12.13-14
Zuiverheid
activiteiten in, als bhakti, 11
van bewustzijn definitie van, 12
als brahmaanse eigenschap, 18.42
nodig voor spreken over transcendentale
onderwerpen, 11
voor sannys…, 16.1-3
Zuivering, 9.31, 16.1-3
door ascese, 18.5-7
als ascese van geest, 17.16-16
boetedoening voor, 1.43
door chanten van Hare KŠa, 9.31
door devotionele dienst, 16, 2.51, 2.61, 3.9, 9.28-28,

Zui – Zwa
Zuivering (vervolg)
10.11, 14.27, 15.20, 18.66
door dood op slagveld, 2.22
familietradities voor, 1.39-39
geleidelijke, 3.35, 16.22
vergeleken met direct proces, 17.28
door ha˜ha-yoga, 2.17
door horen
Bhagavad-g…t, 18.71-71
over Heer, 18.55
van Heer, 13.22
door intelligentie, 18.51-53
door KŠa-bewustzijn, 3.38, 3.41, 17.3
als direct proces, 17.28
lucht, van materiële soorten, 2.17
van lust naar liefde, 3.37
door omgang met transcendentalisten, 17.4
door offer, 3.11, 3.12-13, 3.14, 4.30, 18.2h
alle voordelen van, 18.5-6
door omgang met toegewijden, 14.27
onthechting &, 16, 3.8
door onthechting van lust, woede, & hebzucht,
16.22
door prasdam, 3.11, 3.14
processen voor, aangeraden aan iedereen, 18.5-6
regels van heilige teksten moeten gevolgd
worden voor, 16.23-23
door regels & reguleringen, 3.6
van samenleving, varŠrama voor, 1.39-42,
16.22
sannysa vereist, 3.4
voor sannys…, restricties voor, 16.1-3
stadia van, 16.22
door Superziel, 2.61
door de Superziel overal te zien, 13.29
door vasten, 17.5-6
door vedische rituelen, 3.26
van verlangen om de baas te spelen, 13.22
door vervulde plichten, 3.7-8, 17.26-27, 18.6-11
voedsel geschikt voor, 17.8, 17.10
voor voorouders, 1.41-41door vrijgevigheid, 12.11
alle voordelen van, 18.5-6
door vuur (vernietiging), 2.24
van ziel tot aan zintuigen, 3.42
Zie: Ascese; Devotionele dienst; Verheffing;
Zelfrealisatie
Zwarte magie, 9.25
Zwarte markt, handel op, 16.1-3, 16.16

Geleerden over de
Bhagavad-gŸtš zoals ze is

De Bhagavad-gŸtš zoals ze is van ®r… ®r…mad A.C. Bhaktivedanta Swami

Prabhupda is de meest gezaghebbende editie van deze klassieke tekst
uit de wereldliteratuur en met meer dan vijfig miljoen gedrukte exemplaren in meer dan vijfig talen ook de meest verkochte. Hier enkele uitspraken van een aantal vooraanstaande internationale geleerden.
‘De Bhagavad-g…t roept de mens op tot een persoonlijke liefdesrelatie met God KŠa.
Haar boodschap is een zeer belangrijke bron van inspiratie voor het godsdienstig denken in India geweest. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupda brengt met zijn vertaling
van de Bhagavad-g…t deze boodschap nu ook aan het Nederlandse publiek over.’
— Dr. G.H. Schokker
Instituut Kern (Indologie)
Rijksuniversiteit Leiden
‘Als geen ander literair werk heeft de editie van de Bhagavad-g…t van A.C. Bhakti
vedanta Swami Prabhupda de westerse wereld toegang gegeven tot nauwkeurige kennis over de oudste spirituele traditie van India. Daarnaast draagt ze bij aan het onderlinge begrip der volkeren, iets wat tegenwoordig zeer noodzakelijk is.’
— Prof. Dr. Theol. Edmund Weber
Directeur van het Instituut voor Irenologie
Johann Wolfgang Goethe Universiteit, Frankfurt am Main
‘Of de lezer nu deskundig is op het gebied van de Indiase spiritualiteit of niet, een lezing
van de Bhagavad-g…t zoals ze is zal bijzonder verrijkend zijn, want ze stelt de lezer
in staat de G…t te begrijpen zoals de meerderheid van de hindoes haar tegenwoordig
begrijpt.’
— Dr. François Chenique
Doctor in de godsdienstwetenschap
Instituut voor Politieke Studies, Parijs
‘Er kan geen twijfel over bestaan dat deze editie een van de beste boeken is wat de G…t
en devotie betreft. De vertaling van Prabhupda is een ideale mengeling van nauwgezette letterlijkheid en religieus inzicht.’
— Dr. Thomas J. Hopkins
Emeritus professor in de godsdienstwetenschap
Franklin & Marshall College (Lancaster, PA, USA)
‘De G…t kan worden gezien als het belangrijkste literaire bewijs voor de grote religieuze
beschaving van India, de oudste nog bestaande cultuur ter wereld (...). Deze vertaling
met commentaar is nogmaals een uiting van het permanente vitale belang van de G…t.
Swami Bhaktivedanta is zo goed het Westen eraan te herinneren dat onze hoogst activistische en eenzijdige cultuur geconfronteerd wordt met een crisis die wel eens zou
kunnen eindigen in zelfvernietiging door haar gebrek aan de innerlijke diepte van een
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authentiek metafysisch bewustzijn. Zonder een dergelijke diepte zijn onze plechtige
morele en politieke verklaringen niet anders dan een loze woordenstroom.’
—Thomas Merton
Katholiek theoloog, monnik, schrijver
‘Als wat werkt waar is, zoals Pierce en de pragmatisten volhouden, dan moet er wel een
kern van waarheid zitten in de Bhagavad-g…t zoals ze is, want zij die haar filosofie
volgen, vertonen een vreugdevolle sereniteit, die meestal afwezig is in het sombere en
schrille leven van de hedendaagse mens.’
— Dr. Elwin H. Powell
Professor in de sociologie
State University of New York
‘In deze prachtige vertaling heeft ®r…la Prabhupda het diep devotionele karakter van de
G…t weergegeven en heeft hij de tekst van een uitgebreid commentaar voorzien, die
trouw is aan de waarlijk authentieke traditie van ®r… KŠa Caitanya, een van de belangrijkste en invloedrijkste heiligen van India.’
— Dr. J. Stillson Judah
Emeritus professor in de godsdienstgeschiedenis
Graduate Theological Union, Berkeley
‘Bhagavad-g…t zoals ze is is een diepgevoelde, krachtige en prachtig uitgelegde tekst
(...). Ik heb nog geen andere tekst over de G…t gezien met zo’n stem en stijl van gewicht. Het is een werk van onbetwistbare integriteit (...). Het zal voor lange tijd een belangrijke plaats innemen in het intellectuele en ethische leven van de moderne mens.’
— Dr. S. Shukla
Assistent-professor in de taalkunde
Universiteit van Georgetown
‘Ik ben zeer onder de indruk van de wetenschappelijke en gezaghebbende editie van de
Bhagavad-g…t van A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupda. Zowel voor de geleerde als
voor de leek is het een zeer belangrijk werk. Daarnaast is het zeer goed bruikbaar als
naslagwerk en ook als studieboek. Ik raad mijn studenten deze editie direct aan. Het is
een prachtig en geslaagd boek.’
— Dr. Samuel D. Atkins
Professor in het Sanskriet
Universiteit van Princeton
‘Van de hele Indiase literatuur is er in het westen geen enkele andere tekst vaker geciteerd dan de Bhagavad-g…t, omdat geen enkele tekst er meer geliefd is. Het vertalen
van zo’n werk vereist niet alleen kennis van het Sanskriet, maar ook een innerlijke
genegenheid voor het thema. Daarnaast vereist het ook woordkunst, want het gedicht
is een symfonie, waarin God in alles gezien wordt.
‘®r… ®r…mad A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupda heeft uiteraard een diepe ge
negenheid voor het thema, maar hij benadert het bovendien met een speciaal interpretatief inzicht, een krachtige en overtuigende weergave in de bhakti-traditie (...). De
Swami is studenten zeer dienstbaar door het geliefde Indiase epos met een frisse betekenis te bezielen. Wat ons perspectief ook is, we moeten allemaal dankbaar zijn voor
de arbeid die tot dit verhelderende werk heeft geleid.’
— Dr. Geddes MacGregor
Eminent emeritus professor in de filosofie
Universiteit van Zuid-Californië

