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Over dit boek 

Bhagavad Gītā Bhāṣya door Śaṅkarācārya is de oudst bekende uitleg van de 

Bhagavad Gītā. Śaṅkara zelf zegt hierover: "Deze beroemde Gītā Śastra is  een 

samenvatting van de hoofdzaken van de gehele Vedische leer en  zijn betekenis 

is moeilijk te begrijpen. Voor het verkrijgen van een heldere kijk op zijn lering 

is het door verschillende commentatoren woord voor woord en zin voor zin  

uitgelegd en zijn betekenis is op kritische wijze onderzocht. Desondanks be-

merkte ik dat  De Gītā  verschillende en voor de leek nogal tegenstrijdige le-

ringen  lijkt te bevatten.  Daarom stel ik voor om een korte uitleg te schrijven 

met het doel zijn precieze betekenis vast te stellen." 

De uitleg van Śaṅkara levert als het ware de context waar de verzen deel van 

uitmaken en waarin ze met elkaar vloeiend verbonden worden, leidend tot een 

volmaakt geheel. Dit alles draagt bij tot een goed begrip van de wijsheid die in 

de Bhagavad Gītā is geopenbaard. 

Deze Nederlandse vertaling is ontleend aan de vertaling van de Bhagavad Gītā 

Bhāṣya door de Sanskrit studiegroepen van de School voor Filosofie te Am-

sterdam, in het kader van de studie van het Sanskrit en van de Advaita-Vedānta 

filosofie in 1998. De brontekst van die vertaling is: "The Bhagavad Gītā with 

the commentary of Śrī Śaṅkarācarya, translated from the original Sanskrit into 

English by Alladi Mahadeva Sastry, 1973". In aanvulling op deze brontekst 

omvat de vertaling door de Sanskrit studiegroepen tevens de woord voor woord 

vertaling uit het Sankrit, woordanalyse, de transliteratie en zoveel mogelijk een 

letterlijke vertaling van de verzen. Dit zeer omvangrijke werk door de Sanskrit 

studiegroepen is ondergebracht in achttien kleine of vier grote boekdelen en is 

niet algemeen verkrijgbaar.  

In het boek dat nu voor u ligt zijn die toevoegingen ten opzichte van het oor-

spronkelijke werk van Mahadeva Sastry weggelaten. Deze zijn met name van 

betekenis voor hen die zich in de studie van de oorspronkelijke Sanskrit tekst 

willen verdiepen. Omdat in het commentaar van Śaṅkara regelmatig naar de 

Sanskrit tekst en Sanskrit woorden wordt verwezen, is echter wel van elk vers 

de Sanskrit tekst in transliteratie aangehouden. Hiermede komt de inhoud van 

dit boek overeen met die van het boek van Mahadeva Sastry. In aanvulling 

hierop is een lijst van de fonetische uitspraak van de Sanskrit letters aan deze 

uitgave toegevoegd.  
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In de inleidende woorden bij de eerste editie van zijn boek in 1897 vertelt Ma-

hadeva Sastry over de moeilijkheden die hij ondervond bij het vinden van een 

betrouwbare uitgave van de oorspronkelijke tekst, die tot dan toe uitsluitend in 

het Sanskrit beschikbaar was.  Gebruik makend van verschillende gedrukte 

uitgaven en een aantal oude originele manuscripten uit verschillende delen van 

India, slaagde hij er uiteindelijk in dit boek samen te stellen. Hij attendeert 

hierbij ook op de beperkingen die een vertaling uit het spiritueel zeer rijke 

Sanskrit naar het Engels met zich meebrengt. Inmiddels zijn meerdere Engelse 

vertalingen van Bhagavad Gītā Bhāṣya door andere vertalers verschenen.   

Ferit Arav 

Januari 2021 
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Richtlijnen voor de uitspraak van letters in Sanskrit woorden 

Klinkers: 

a als a in kat (kort) 

ā als a in klaar, daken (verlengd) 

u als oe in boek (kort) 

ū als oe in boer (langer) 

i als i in dit (kort) 

ī als i in indien (verlengd) 

e altijd lang als ee in feest  

o altijd lang als oo in mooi 

ai als aï in Aida 

au als au in kauwen 

ḥ als h in kashbah 

 

Medeklinkers: 

Gutturale klanken: 

k als k in kat 

g als g in go in het Engels 

Neusklanken: ṁ, ṃ, ṅ of ṇ 

Sis klanken: 

s als s in besef 

ṣ (cerebraal) als s in sugar (Engels) 

ś (palataal) als ch in ich (Duits) 

ñ (cerebraal) señor in het Spaans 

c als tja in het Nederlands 

j als j in Jack (Engels) of dja (Nederlands) 

y als j in jij 

v als ua in aqua of what in het Engels  

h achter een medeklinker betekent aspireren als in tophit 

jñ als g in budget 

Overige medeklinkers als r, ṭ, ḍ en ṇ worden cerebraal uitgesproken. L, t, d, en  n 

zijn net als in het Nederlands dentale klanken. V, p, b en m zijn de labiale 

(lip)klanken als in het Nederlands. 

De w, f en z klanken in het Nederlands komen in het Sanskrit niet voor. 
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DE BHAGAVAD GĪTĀ  

met commentaar van Śrī Śaṅkara  

 

INLEIDING 

 Naaraayan-a is voorbij de Avyakta; 

 Uit de Avyakta komt het Wereld-Ei voort; 

 Binnen het Wereld-Ei zijn waarlijk deze werelden 

 En de Aarde, bestaande uit de zeven Dvipa's. 

[Dit is een puraan-a vers, sprekend over de Antarya amin, de Innerlijke Gids en Be-

stuurder van alle zielen. Het wordt hier genoemd door de commentator om volgens 

de orthodoxe methode aan dit belangrijke werk te kunnen beginnen met het con-

templeren van de God van zijn voorkeur (Iswtta-Devata a) namelijk Na araayan-a en te-

vens om aan te tonen dat de Puraan-a (de oude geschiedenis), de Itiha asa (de aloude 

traditie) en de Gitaa een en dezelfde leer verkondigen. 

Naaraayan-a is volgens de populaire opvatting de Schepper die boven de wateren in 

gepeins was verzonken vlak voor het begin van de Schepping, volgens Manu I.10. 

Volgens een meer subtiele opvatting is Na araayan-a de Antarya amin, het Goddelijk 

Wezen waarin alle belichaamde zielen hun wezen hebben. Hij is geen schepsel van 

de Avyakta, maar staat daar ver boven. Het is de Avyakta, de Avyakr rta, Ma ayaa, de 

ongedifferentiëerde materie, - waaruit in vereniging met IIszvara, het principe van 

Hiran-yagarbha voortkomt, dat hier An-dda of het Wereld-Ei wordt genoemd en dat 

bestaat uit de vijf enkelvoudige rudimentaire elementen van materie. Onderlinge 

vermenging van de vijf rudimentaire elementen van materie doet het principe van 

Viraaj oprijzen, waaruit de Aarde en alle andere loka's of bewoonde gebieden wor-

den gevormd (volgens A Anandagiri). De zeven Dvipa's of continenteilanden zijn: 

Jambuu, Plakswa, Kusza, Krauñca, SZaka, SZalmala en Puswkara. Voor verdere bijzonder-

heden hierover zie Wilson's Vis wn-u-pura an-a, Deel l blz. 109 en volgende.] 

De tweevoudige Vedische Religie. 

De Heer schiep het universum, en met de wens daarin orde te handhaven schiep Hij 

eerst de Prajaapati's
1
 (Heren der schepselen) zoals Marici en liet hen de Pravr rtti-

Dharma aanvaarden, de Religie van Handelen. Vervolgens schiep Hij anderen, 

zoals Sanaka en Sanandana
2
 en liet hen de Nivrrtti-Dharma aannemen, de Religie 

van Afstand doen, gekarakteriseerd door kennis en onverschilligheid voor wereldse 

                                                           
1 Er zijn er tien, volgens Manu III. 34, 35. De traditionele autoriteiten zijn het niet eens over hun 
namen en het aantal. Zie Wilson's Vis-n-upuraan -a, Deel I blz. 100-102. 
2 Zij waren zonder wensen of begeerten en geïnspireerd door heilige wijsheid, niet gebonden aan 
het universum en verlangden niet naar nageslacht. Zie Wilson's Vis -n -upuraan-a, Deel I blz. 77-78. 
Omdat zij afzagen van nageslacht bleven zij - zoals de naam van de eerste, Sanatkuma ara, aan-
geeft - immer jongelingen (Kumaaras), dat wil zeggen: immer zuiver en onschuldig. 
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zaken. Het is de tweevoudige Vedische Religie van Handelen en Afstand doen die 

orde handhaaft in het universum. Deze Religie die direct leidt tot bevrijding en 

wereldse voorspoed is lange tijd
3
 beoefend door alle kasten en godsdienstige orden 

(varn -a-aaszrama) - die welzijn zochten. 

Het doel van de goddelijke incarnatie. 

Toen de wellust en begeerte bij de gelovigen toenam en het vermogen om onder-

scheid te maken, verdween, verkeerde de godsdienst in goddeloosheid. De oor-

spronkelijke Schepper (AAdi-kartaa), Vis-n-u, bekend als Naaraayan -a, wilde orde hand-

haven in het universum voor het behoud van de 'Aardse Brahman'
4
 en het spirituele 

leven (Bra ahman-atva) op de aarde en incarneerde
5
 Zichzelf als Krrswn-a, die door Va-

sudeva werd verwekt bij Devaki. Slechts door het bewaren van het spirituele leven 

zou de Vedische godsdienst kunnen blijven bestaan waarvan alle verschillende 

kasten
6
 en de religieuze orde afhankelijk zijn. De Heer die altijd beschikt over 

onbeperkte kennis, macht, kracht en energie, beheerst Maaya a, want dat is Hij als 

Vis wn-u. Dit is de Muulaprakrrti, de eerste Oorzaak, die bestaat uit drie Gun-a's
7
 of 

energieën. Hij doet Zich aan de wereld voor alsof Hij geboren is in een lichaam om 

de hele wereld te hulp te komen, terwijl Hij in werkelijkheid niet geboren is en niet 

sterft, en de Heer van alle schepselen is en van nature Eeuwig, Zuiver, Intelligent 

en Vrij. 

[De nadruk die hier wordt gelegd op Maayaa, als behorend tot en onder gezag staand 

van de IIszvara, is hoofdzakelijk om het beeld te vestigen dat Ma ayaa niet onafhanke-

lijk van Brahman, de IIszvara, bestaat of handelt. Hij is volledig onafhankelijk van 

                                                           
3 De woorden 'dirghen -a ka alena' (betekent 'lange tijd') in het commentaar worden ook wel op een 
andere manier gebruikt, namelijk in combinatie met de volgende zin. Dan betekent het 'een lange 
tijd na', dat wil zeggen toen de Kr rta en Treta a Yuga's voorbij waren en de Dva apara Yuga ten einde 
liep. 
4 De Commentator refereert hier aan de volgende passage:  

 y" dev" devkIdevI vsudev|djIjnt\ « 
 #OmSy b/ì-o guPTyE dIPtmiGnimv|ri-: » 

  "Die God die door Vrouwe Devaki werd ontvangen van Vasudeva voor het behoud van de 
aardse Brahman ....." (Maha abhaarata S Zaanti-parva, 47e Adhya aya). 

'Aardse Brahman' betekent volgens Nilakan -t tha 'de Veda's, de bra ahman -a's en de yajña's of offers. 
5 De woorden in het commentaar die hier betrekking op hebben zijn 'am bszena sambabhu uva'. Om-
dat 'ambsza' gedeelte betekent zou het inhouden dat Kr rswn -a een incarnatie van een deel van de God 
Viswn -u zou zijn. Van de verschillende vormen van incarnatie van God wordt Kr rswn-a echter alge-
meen erkend als een volledige incarnatie van Vis wn -u. In overeenstemming hiermee verklaart 
AAnandagiri dat 'ambszena' betekent 'sveccha anirmitena-maayaamayena svaru upen -a', dat wil zeggen: in 
een denkbeeldige vorm door Zijn eigen Wil gemaakt. 
6 Ks watriya's en anderen hebben de hulp nodig van de spirituele kaste, de Brahmanen, om de 
heilige riten uit te voeren en bij het bestuderen van de Geschriften. 
7 Voor een volledige omschrijving van de Gun -a's zie hoofdstuk XIV.5 e.v. 
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Maayaa, in tegenstelling tot individuen die wel worden beïnvloed. De discipelen van 

de historische school van de Sambkhyadars zana gaan er echter vanuit dat Materie en 

Geest, Prakrrti en Puruswa, twee verschillende beginselen zijn, waarbij het eerste 

beginsel even reëel is als het tweede en zij gezamenlijk handelen.] (AAnandagiri). 

Geheel zonder eigenbelang en uitsluitend met de bedoeling om Zijn schepselen te 

helpen, onderwees Hij de tweevoudige Vedische Godsdienst aan Arjuna, die diep 

was weggezonken in de oceaan van verdriet en misleiding, waarbij Hij er duidelijk 

vanuit ging dat de Religie als deze eenmaal geaccepteerd zou zijn, wijd verspreid 

zou worden en zou worden beoefend door mensen met een hoogstaand karakter. 

De Gitaa en het Commentaar. 

Het is deze Religie die door de Heer werd onderwezen, die de alwetende en ver-

eerde Veda-Vya asa (de samensteller van de Veda's) gestalte gaf in de zevenhonderd 

verzen die Gitaa's worden genoemd.  

Deze beroemde Gita a-S Zaastra is een korte samenvatting van de essentie van de hele 

Vedische leer; de betekenis ervan is heel moeilijk te begrijpen. Hoewel het door 

verschillende commentatoren woord voor woord en zin voor zin is uitgelegd om 

een duidelijk beeld van de leer te geven en de betekenis ervan kritisch is onder-

zocht, heb ik toch ontdekt dat de leer voor de leek verschillende en volkomen te-

genstrijdige leerstellingen schijnt te bevatten. Ik ben daarom van plan om een kort 

commentaar te schrijven om de juiste betekenis te bepalen. 

Jñaana-Yoga is het middel tot Opperste gelukzaligheid. 

Het doel van deze beroemde Gitaa-S Zaastra is kort gezegd Opperste Gelukzaligheid, 

een volledig ophouden van sambsaara of het doorlopen van verschillende bestaans-

vormen en de oorzaak daarvan. Dit volgt uit die Religie (Dharma) die bestaat uit 

een standvastige toewijding aan de kennis van het Zelf, voorafgegaan door het 

opgeven (afstand doen) van alle handelingen. In verband met deze Religie, de leer 

van de Gitaa, zegt de Heer in de Anu-Gita8
 het volgende: 

 "Die Religie is waarlijk geheel en al voldoende voor de realisatie van de 

 staat van Brahman, het Absolute." 

 (Aszv. Parva XVI.12). 

Op dezelfde plaats wordt ook gezegd: 

 "Hij is zonder verdienste en zonder zonde, zonder welvaart en ellende, - hij die 

opgenomen is in de Ene Zetel, stil en niets denkend." 

                                                           
8 Dit maakt deel uit van de Mahaabhaarata Aszvamedhaparva, en staat in de hoofdstukken 16-51 van 
die parva (= gedeelte). Het is bedoeld als een soort recapitulatie van de leerstellingen uit de 
Bhagavad Gitaa. Enige tijd na afloop van de broederoorlog vroeg Arjuna aan Kr rswn -a om: "de in-
structies te herhalen die hem waren gegeven op het heilige veld van Kuruks wetra, maar die uit zijn 
zwakke geest waren verdwenen. Kr rswn -a protesteerde daarop en zei dat Hij niet in staat was om de 
Bhagavad Gitaa letterlijk te herhalen, maar stemde erin toe om in plaats daarvan Arjuna in andere 
bewoordingen dezelfde instructies bij te brengen met behulp van een bepaald klassiek verhaal." 
Zie Sacred Books of the East, Vol. VIII blz. 197-198. 
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En Hij zegt ook: 

 "Kennis wordt gekenmerkt door afstand doen." 

 (Ibid XLIII.26) 

Hier wordt ook Arjuna aan het eind als volgt aangespoord: 

 "Laat alle Dharma achterwege en kom alleen tot Mij voor onderdak." 

 (Ibid XVIII.66) 

Hoe Karma-Yoga een middel is tot Opperste Gelukzaligheid. 

De Religie van Handelingen wordt opgelegd aan de verschillende kasten en religi-

euze ordes als middel om tot materiële voorspoed te komen en brengt de discipel in 

de hemel, het gebied van de Deva's. Als het echter wordt beoefend in een staat van 

volledige toewijding aan de Heer zonder opeisen van het (directe) resultaat leidt 

het tot zuiverheid van geest (sattva-szuddhi). De mens wiens geest zuiver is, is in 

staat om de weg van kennis te gaan en hij verkrijgt ook kennis. En zo leidt de Reli-

gie van Handelingen (indirect) eveneens tot de Opperste Gelukzaligheid. Daarom 

zegt de Heer: 

"Hij die handelingen verricht en deze opdraagt aan de Heer ....." en: 

"Yogi's verrichten handelingen zonder gehechtheid om het zelf te zuiveren." (vs. 

10, 11). 

Het specifieke onderwerp en doel van  de Gitaa-S Zaastra. 

De Gitaa-S Zaastra verklaart deze tweevoudige Religie, waarvan het doel Opperste 

Gelukzaligheid is. Het verklaart speciaal de natuur van het Hoogste Wezen en de 

Realiteit, die Vasudeva wordt genoemd, de Parabrahman, die het onderwerp vormt 

van de dialoog.  

Dus
9
 behandelt de Gitaa-S Zaastra een specifiek onderwerp met een specifiek doel en 

heeft daarmee een specifieke relatie. Kennis van deze leer leidt tot realisatie van 

alle menselijke aspiraties. Vandaar mijn poging om deze leer uit te leggen. 

~~~ 

                                                           
9 De commentator is verplicht om vóór hij zijn commentaar begint onderwerp, doel en doelgroep 
aan te geven, evenals de onderlinge relatie tussen deze drie. In dit geval is de Para-Brahman het 
onderwerp en het doel is bevrijding, Moks wa. Het is bestemd voor diegenen die verlossing zoeken 
van de verwarring van sambsaara. Het is een beschrijving van het onderwerp met de intentie om het 
doel te bereiken. 
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HOOFDSTUK I. 

DE WANHOOP VAN ARJUNA. 

Sañjaya verhaalt het verloop van de oorlog. 

dhr-taraaswt-ra uvaaca: 
dharmakswetre kurukswetre samavetaa yuyutsavah-; 
maamakaah - paan-ddavaaszcaiva kimakurvata sañjaya (1). 

Dhrrtaraaswttra sprak: 

I.1. Wat deden de zonen van Paan-d du en mijn zonen toen zij zich, verlangend 

naar de strijd, verzamelden op de heilige vlakte van Kuruks wetra, O Sañjaya? 

sañjaya uvaaca: 
dr-swt-vaa tu paan -ddavaanikamb vyu uddhamb duryodhanastadaa; 
aacaaryamupasambgamya raaja a vacanamabravit (2). 

Sañjaya sprak: 

I.2. Nadat hij het leger van de Paan-d dava's, dat in slagorde was opgesteld, had 

gezien, ging Prins Duryodhana naar zijn leraar toe en sprak de volgende 

woorden: ... 

Duryodhana spreekt tegen Dron-a. 

paszyaitaamb paan-dduputraan-aamaacaarya mahatimb camuum; 
vyuuddhaamb drupadaputren-a tava sziswyen-a dhimataa (3). 

I.3. O mijn Leraar, kijk eens naar dit grootse leger van de zonen van Pa an-d du, 

aangevoerd door Uw begaafde leerling, de zoon van Drupada. 

atra szuuraa mahes-vaasa a bhimaarjunasamaa yudhi; 
yuyudhaano viraat-aszca drupadaszca mahaarathah- (4). 

I.4. Hier zijn helden, machtige boogschutters, in de strijd gelijkwaardig aan 

Bhima en Arjuna, - Yuyudhaana, Vira atta en Drupada, de meester van een grote 

wagen (mahaaratha)
10

; 

dhr-s-t-aketuszcekitaanah - kaasziraajaszca viryavaan; 
purujitkuntibhojaszca szaibyaszca narapun4gavah- (5). 

I.5. ... Dhrrswttaketu, Cekita ana en de moedige koning van Kaaszi, Purujit en Kunti-

Bhoja en die voortreffelijke man Saibya; ... 

yudhaamanyuszca vikraanta uttamauja aszca viryavaan; 
saubhadro draupadeyaaszca sarva eva mahaaratha ah- (6). 

I.6. ... de heldhaftige Yudha amanyu en de dappere Uttamaujas; de zoon van 

Subhadraa en de zonen van Draupadi, allen grote krijgers (mahaaratha's). 

                                                           
10 Technisch betekent mahaaratha een krijger die bedreven is in oorlogsvoering en die eigenhan-
dig duizend boogschutters kan bevechten. 
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asmaakamb tu viszis-t-aa ye taannibodha dvijottama; 
na ayakaa mama sainyasya sambjñaarthamb ta anbravimi te (7). 

I.7. Maar weet, O beste van de tweemaal geborenen wie de aanzienlijksten 

onder ons zijn en de leiders van mijn leger! Ik zal U ter informatie de namen 

geven: ... 

bhavaanbhis-maszca karn-aszca kr-paszca samitiñjayah-; 
aszvattha amaa vikarn-aszca saumadattistathaiva ca (8). 

I.8. ... Uzelf, Bhiswma en Karn -a en ook Kr rpa, de overwinnaar in oorlog, Aszvat-

tha aman en Vikarn-a en verder de zoon van Somadatta (Jayadratha); ... 

anye ca bahavah- szuuraa madarthe tyaktajivitaah -; 
na anaaszastrapraharan-aah- sarve yuddhaviszaaradaah- (9). 

I.9. ... en vele andere helden, die hun levens geven in mijn belang, vechtend 

met verschillende wapens en allen zeer vaardig in de strijd. 

aparyaaptamb tadasmaakamb balamb bhis-maabhiraks-itam; 
paryaaptamb tvidametes-aam balamb bhimaabhiraks-itam (10). 

I.10. Dit leger van ons, dat geleid wordt door Bhiswma, is niet sterk genoeg, 

terwijl hun leger onder de leiding van Bhima, wel sterk is.
11

 

ayanes-u ca sarves-u yathaabhaagamavasthitaah-; 
bhis-mamevaabhiraks-antu bhavantah- sarva eva hi (11). 

I.11. En daarom moeten jullie allemaal, nadat jullie je posities in de verschil-

lende divisies van het leger hebben ingenomen, alleen Bhiswma ondersteunen! 

Beide legers zijn gereed voor de strijd 

tasya sañjanayanhars-amb kuruvr-ddhah- pita amahah-; 
sim bhanaadamb vinadyoccaih- szan4kham dadhmau prataapavaan (12). 

I.12. Zijn machtige grootvader (Bhiswma), de oudste van de Kaurava's liet als 

huldeblijk luid een gebrul als een leeuw weerklinken en blies op zijn kink-

hoorn. 

tatah - szan4kha aszca bheryaszca pan-avaanakagomukhaah-; 
sahasaivaabhyahanyanta sa szabdastumulo 'bhavat (13). 

I.13. Toen werden tegelijkertijd alle kinkhoorns en pauken, cymbalen, trom-

mels en hoorns bespeeld en dit gaf een oorverdovende herrie. 

tatah - szvetairhayairyukte mahati syandane sthitau; 
maadhavah- paan-d-avaszcaiva divyau szan 4khau pradadhmatuh- (14). 

                                                           
11 Deze s zloka wordt door verschillende commentatoren verschillend geïnterpreteerd. Het com-
mentaar van AAnandagiri bevat diverse interpretaties die er allemaal op neerkomen dat Duryodha-
na bedoelt dat zijn leger meer kans heeft om de slag te winnen omdat het groter is en ook een 
betere aanvoerder heeft dan de vijand. 
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I.14. Toen bliezen ook Maadhava en de zoon van Paan-d du, die in een voorname 

strijdwagen, bespannen met witte paarden stonden, op hun hemelse kink-

hoorns.  

paañcajanyamb hr-s-ikes zo devadattamb dhanañjayah-; 
paun-d-ramb dadhmau mahaaszan4khamb bhimakarmaa vr-kodarah - (15). 

I.15. Hrrswikesza blies op Paañcajanya en Arjuna blies op Devadatta. Bhima, [de 

doener] van verschrikkelijke daden blies op zijn grote kinkhoorn Paun -d dra. 

anantavijayamb raaja a kuntiputro yudhis-t-hirah-; 
nakulah- sahadevaszca sughos-aman-ipus-pakau (16). 

I.16. Prins Yudhiswtthira, de zoon van Kunti, blies op Anantavijaya, terwijl 

Nakula en Sahadeva op Sughoswa en Man-ipuswpaka bliezen. 

kaaszyaszca parames-va asah- szikhan-d-i ca mahaarathah-; 
dhr-s-t-adyumno vira at-aszca saatyakiszcaaparaajitah- (17). 

I.17. De koning van Kaaszi, een uitstekend boogschutter, SZikhan -d din, een groot 

krijger (mahaaratha), Dhrrswttadyumna en Vira atta en de onoverwinnelijke Sa atya-

ki; ... 

drupado draupadeyaaszca sarvaszah- pr-thivipate; 
saubhadraszca mahaabaahuh- szan4khaandadhmuh- pr-thakpr-thak (18). 

I.18. ... Drupada en de zonen van Draupadi, O Heer van de aarde, en de zoon 

van Subhadraa, die sterke armen heeft, bliezen allen tezamen op hun respectie-

velijke kinkhoorns. 

sa ghos-o dhaartaraas -t-raan-aam b hr-dayaani vyadaarayat; 
nabhaszca pr-thivimb caiva tumulo vyanunaadayan (19). 

I.19. Dat oorverdovende geluid verscheurde de harten van (de mensen) van 

Dhrrtaraaswttra's partij en weerklonk in hemel en aarde. 

Arjuna's onderzoek van de vijand. 

atha vyavasthitaandr -s-t-vaa dhaartaraas-t-raankapidhvajah-; 
pravr-tte szastrasampaate dhanurudyamya paan-d-avah- (20). 
hr-s-ikeszamb tadaa vaakyamidama aha mahipate. 

arjuna uvaaca: 
senayorubhayormadhye rathamb stha apaya me 'cyuta (21).  
yaavadetaannirikswe 'hamb yoddhukaamaanavasthita an; 
kairmayaa saha yoddhavyamasminran-asamudyame (22). 

I.20-22. Toen hij zag dat de mensen van de partij van Dhrrtaraaswttra zich orde-

lijk opstelden, en hun wapens klaar maakten, nam Arjuna, de zoon van  

Paan -d du, wiens embleem een aap is, zijn boog op en sprak tot, de Heer van de 

Aarde, Krrswn -a:  
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"O Acyuta (Onsterfelijke), rijd mijn strijdwagen tussen de twee legers, zodat 

ik hen die hier staan, verlangend om te vechten, goed kan zien en ik weet met 

wie ik moet vechten in dit strijdgewoel. 

yotsyamaanaanavekswe 'hamb ya ete 'tra samaagataah -; 
dhaartaraaswttrasya durbuddheryuddhe priyacikirswavah- (23). 

I.23. Ik wil degenen zien die hier verzameld zijn en op het punt staan de strijd 

aan te gaan, verlangend om in de oorlog de kwaadaardige zoon van Dhr rtaraaswt-
tra te dienen. 

sañjaya uvaaca; 
evamukto hr-swikeszo gud--aakeszena bhaarata; 
senayorubhayormadhye sthaapayitvaa rathottamam (24). 

Sañjaya sprak 

I.24. O Afstammeling van Bharata, Hrrswikesza (Krrswn -a), die aldus werd toege-

sproken door Guddaakesza (Arjuna), plaatste die voortreffelijke strijdwagen 

tussen de twee legers in ... 

bhiswmadron-apramukhatah- sarveswaamb ca mahikswita am; 
uvaaca paartha paszyaita ansamaveta ankuruuniti (25). 

I.25. ... recht vóór Bhiswma en Dron-a en alle vorsten van de aarde en zei: "O 

Zoon van Prrtthaa, kijk eens naar deze Kaurava's, die hier verzameld zijn!" 

tatraapaszyatsthitaanpaarthah - pitr-anatha pita amahaan; 

aacaaryaanmaatulaanbhraatr -anputraanpautraansakhimbstathaa (26). 

I.26. Toen zag de zoon van Prrtthaa daar vaders en grootvaders, leraren, ooms 

van moederszijde, broers, zonen, kleinzonen en kameraden, ... 

szvas zuraansuhr-daszcaiva senayorubhayorapi; 
ta ansamiks-ya sa kaunteyah- sarvaanbandhuunavasthitaan (27). 

I.27. ... schoonvaders en vrienden, opgesteld staan in beide legers. Toen de 

zoon van Kunti alle familieleden zag staan, ... 

Arjuna's woorden van wanhoop. 

kr-payaa parayaa ''vis-t-o vis -idannidamabravit. 
… werd hij overstelpt met diep medelijden en sprak bedroefd: 
arjuna uvaaca: 
dr-s-t-vemamb svajanamb kr-s-n-a yuyutsumb samupasthitam (28). 

Arjuna sprak: 

I.28 … Wanneer ik deze familieleden zie, O Krrswn -a, in slagorde opgesteld en 

verlangend te vechten, ... 

sidanti mama gaatraan-i mukhamb ca pariszus-yati; 
vepathuszca szarire me romahars-aszca jaayate (29).  
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I.29. ... worden mijn ledematen slap en wordt mijn mond droog. Een beving 

bevangt mijn lichaam en mijn haren gaan recht overeind staan. 

gaan-d-ivamb srambsate hasta attvakcaiva paridahyate; 
na ca szaknomyavasthaatum b bhramativa ca me manah- (30). 

I.30. Gaan -ddiva valt uit mijn hand en mijn huid brandt hevig. Ik kan ook niet 

meer blijven staan en mijn geest is volledig in verwarring. 

nimitta ani ca paszyaami viparita ani keszava; 
na ca szreyo 'nupaszya ami hatva a svajanamaahave (31). 

I.31. En, O Keszava, ik zie voortekenen die onheil voorspellen. Tevens zie ik 

niets goeds in het doden van mijn familie in de strijd. 

na kaan4ks-e vijayamb kr-s-n-a na ca raajyamb sukhaani ca; 

kimb no raajyena govinda kimb bhogairjivitena vaa (32). 

I.32. Ik wens geen overwinning, O Krrswn -a, noch een koninkrijk, noch genot. 

Wat levert grondgebied ons op, O Govinda? Wat hebben we aan genot en zelfs 

aan het leven? 

yes-aamarthe kaan4ks-itamb no raajyamb bhogaah- sukhaani ca; 
ta ime 'vasthitaa yuddhe praan-aambstyaktva a dhanaani ca (33). 

I.33. Zij, voor wie wij bezit, vreugde en genot zoeken, staan hier en zetten hun 

leven en rijkdom op het spel: ... 

aacaaryaah - pitarah- putraastathaiva ca pitaamahaah-; 
maatulaah - szvaszuraah - pautraah- szya ala ah- sambandhinastathaa (34). 

I.34. ... leraren, vaders, zonen zowel als grootvaders, ooms van moederszijde, 

schoonvaders, kleinkinderen, zwagers en tevens [andere] familieleden. 

etaanna hantumicchaami ghnato 'pi madhusuudana; 
api trailokyaraajyasya hetoh- kimb nu mahikr-te (35). 

I.35. O Doder van Madhu, deze mensen wil ik niet doden, ook al doden zij mij, 

zelfs niet voor de heerschappij over de drie werelden; hoeveel te minder dan 

voor (de heerschappij over) de aarde. 

nihatya dhaartaraas-t-ra annah- kaa pritih - syaajjanaardana; 

paapamevaaszrayedasmaanhatvaitaanaatata ayinah- (36). 

I.36. O Janaardana, wat zal onze vreugde zijn na het doden van de zonen van 

Dhrrtaraaswttra? Door deze misdadigers te doden begaan wij alleen maar zonden. 

tasmaannaarhaa vayamb hantumb dhaartaraas-t-raansvabaandhavaan; 
svajanamb hi kathamb hatvaa sukhinah- sya ama maadhava (37). 

I.37. We doen er beter aan om de zonen van Dhrrtaraas wttra, onze eigen familie-

leden niet te doden; want hoe kunnen we gelukkig worden, O Maadhava, na 

onze eigen mensen te hebben gedood? 
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Arjuna's verdriet over het leed van de oorloog 

yadyapyete na paszyanti lobhopahatacetasah-; 
kulaks-ayakr-tamb doswamb mitradrohe ca paatakam (38). 

I.38. Hoewel deze mensen wier intelligentie door hebzucht is aangetast, geen 

kwaad zien in de uitroeiing van families en geen zonde zien in verraad van 

vrienden, ... 

kathamb na jñeyamasmaabhih- paapaadasmaannivartitum; 
kulaks-ayakr-tamb doszamb prapaszyadbhirjanaardana (39). 

I.39. ... toch, O Janaardana, moeten juist wij, die duidelijk het kwaad inzien 

van de uitroeiing van een geslacht, niet leren af te zien van deze zondige daad? 

kulaks-aye pran-aszyanti kuladharmaah- sanaatanaah-; 
dharme nas-t-e kulamb kr-tsnamadharmo 'bhibhavatyuta (40). 

I.40. Bij de uitroeiing van een geslacht verdwijnen de oeroude dharma's
12

 van 

dat geslacht en goddeloosheid (adharma) overvalt het gehele geslacht.
13

 

adharmaabhibhavaatkr-s -n -a pradus-yanti kulastriyah-; 
stris-u dus-t-aasu vaars-n-eya jaayate varn-asan4karah - (41). 

I.41. Als gevolg van goddeloosheid, O Krrswn-a, worden de vrouwen van het ge-

slacht verdorven en door verdorven vrouwen ontstaat vermenging van kasten 

(varn-a-sambkara), O Afstammeling van de Vrrswn -i's. 

san4karo narakaayaiva kulaghna anaamb kulasya ca; 

patanti pitaro hyes-aamb luptapin-d-odakakriyaah- (42). 

I.42. Vermenging van kasten leidt het geslacht van deze vernietigers ook naar 

de hel; want hun voorvaderen vallen (in de hel), beroofd van de offers van pin-
d da (rijstballen) en water. 

dos-airetaih- kulaghnaana amb varn-asan4karakaarakaih-; 
utsaadyante jaatidharmaah- kuladharmaaszca s zaaszvataah- (43). 

I.43. Door deze slechte daden van de vernietigers van geslachten die de ver-

menging van kasten veroorzaken, worden de eeuwige dharma's van kasten en 

geslachten ontwricht. 

utsannakuladharmaan -a amb manus-yaan-aamb jana ardana; 
narake niyatamb vaaso bhavatityanuszuszruma (44). 

I.44. O Janaardana, we hebben gehoord dat de mensen wier familie-dharma's 

ontwricht zijn, onvermijdelijk naar de hel gaan. 

aho bata mahatpaapamb kartumb vyavasita a vayam; 
yadraajyasukhalobhena hantumb svajanamudyataah- (45). 

                                                           
12 Plichten en riten die door het geslacht worden uitgeoefend overeenkomstig de geschriften. 
13 Volgens sommigen van de verslagenen, volgens anderen van de overwinnaars. 
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I.45. Helaas! We hebben besloten een grote zonde te begaan, daar we onze 

familieleden gaan doden uit hebzucht naar de geneugten van grondgebied. 

yadi maamapratikaaramaszastramb szastrapaan -ayah-; 
dhaartaraas-t-raa ran-e hanyustanme ks-emataramb bhavet (46). 

I.46. Het zou beter zijn voor me als de zonen van Dhrrtaraaswttra met wapens in 

de hand mij ongewapend en zonder tegenstand in de strijd zouden doden. 

sañjaya uvaaca: 
evamuktvaa 'rjunah- san4khye rathopastha upaaviszat; 
visr-jya saszaramb caapamb szokasambvignamaanasah- (47). 

Sañjaya sprak: 

I.47. Nadat Arjuna dit, overmand door verdriet gezegd had, gooide hij zijn 

boog en pijlen op het slagveld en ging zitten in zijn strijdwagen. 

ityarjunavis-aadayogo naama prathamo 'dhyaayah -. 
Dit is het einde van het eerste hoofdstuk getiteld: 

DE WANHOOP VAN ARJUNA. 
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HOOFDSTUK II. 

SAAMbKHYA EN YOGA. 

De zwakte van Arjuna wordt door de Heer afgekeurd. 

sañjaya uvaaca: 
tamb tathaa kr-payaa ''vis-t-amaszrupuurn-aakuleks-an-am; 
vis-idantamidamb vaakyamuvaaca madhusuudanah- (1). 

Sambjaya sprak: 

II.1. De vernietiger van Madhu sprak als volgt tot hem die overstelpt was met 

verdriet en wanhoop en wiens ogen vol tranen waren: ...  

szribhagavaanuvaaca: 
kutastva a kaszmalamidamb vis-ame samupasthitam; 

anaaryajus-t-amasvargyamakirtikaramarjuna (2). 

De Gezegende Heer sprak: 

II.2. ... O Arjuna hoe komt het toch dat ge in deze gevaarlijke situatie overval-

len wordt door een onwaardige zwakheid die leidt tot schande en U de weg 

verspert tot de hemel? 

klaibyam- maa sma gamah- paartha naitattvayyupapadyate; 
ks-udramb hr-dayadaurbalyamb tyaktvottis-t-ha parantapa (3). 

II.3. O zoon van Prrtha, geef U niet over aan onmannelijk gedrag; het past niet 

bij U. O Schrik van de vijanden, sta op en schud deze schandelijke lafheid van 

U af. 

arjuna uvaaca: 
kathamb bhis-mamahamb san4khye dron-amb ca madhusuudana; 
is-ubhih - pratiyotsyaami puuja arhaavarisuudana (4). 

Arjuna sprak  

II.4. O Overwinnaar van Madhu en Vernietiger van vijanden, hoe kan ik in de 

slag mijn pijlen richten op Bhiswma en Dron-a die ik hoogacht. 

guruunahatvaa hi mahaanubhaavaan szreyo bhoktumb bhaiks-yamapiha loke; 
hatvaa 'rthakaamaam bstu guruunihaiva bhuñjiya bhogaanrudhirapradigdhaan (5). 

II.5. Het is beter om als een bedelaar te leven in deze wereld dan deze vereerde 

leermeesters te doden. Alle genietingen van deze wereld zouden voor mij met 

bloed bevlekt zijn als ik deze meesters zou doden. 

na caitadvidmah- kataranno gariyo yadvaa jayema yadi vaa nojayeyuh-; 
yaaneva hatvaa na jijivis -aamah- te 'vasthitaah - pramukhe dhaartara as-t-raah- (6). 
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II.6. Ik weet niet wat voor ons het beste alternatief is
14

 en ook weten we niet 

wie er zal overwinnen, wij of zij. De zonen van Dhrrtara aswttra staan in slagorde 

tegen ons opgesteld. Als ik hen dood, wil ik niet meer leven. 

kaarpan-yados-opahatasvabhaavah- pr-cchaami tvaamb dharmasammuud-acetaah-; 
yacchreyah- syaanniszcitamb bruuhi tanme szis-yaste 'hamb szaadhi maamb tvaamb prapannam 
(7). 

II.7. Mijn hart is bezwaard en hulpeloos en mijn geest is in verwarring over 

Dharma
15

. Daarom vraag ik U: Zeg mij wat echt goed is, ik ben Uw leerling! 

Ik zoek mijn toevlucht tot U, zeg mij wat ik moet doen! 

na hi prapaszyaami mamaapanudyaadyacchokamucchos-an-amindriya an-aam; 
avaapya bhuumaavasapatnamr-ddhamb raajyamb suraan-aamapi caadhipatyam (8). 

II.8. Zelfs al zou ik de heerschappij over de hele aarde en de hemelen 

verkrijgen dan zou ik nog niet weten hoe deze smart die mijn zinnen verteert, 

van mij kan worden weggenomen. 

sañjaya uvaaca; 
evamuktvaa hr-s-ikeszamb gud-aakeszah- parantapah-; 
na yotsya iti govindamuktvaa tu us-n-imb babhuuva ha (9). 

Sambjaya sprak: 

II.9. Gudda akesza, de schrik van alle vijanden, zei tegen Govinda, nadat hij aldus 

tot Hrrsikesza had gesproken: "Ik zal niet vechten" en zweeg.  

tamuvaaca hr-s-ikeszah - prahasanniva bhaarata; 
senayorubhayormadhye vis-idantamidamb vacah- (10). 

II.10. Toen, O Afstammeling van Bharata, sprak Hr rs wikeswa glimlachend de 

volgende woorden tot hem die vol verdriet midden tussen beide legers zat: ...  

Alleen Zelfkennis verdrijft de ellende. 

De verzen I.1 tot en met II.9 laten zien hoe dergelijke kwaden als verdriet of 

misleiding ontstaan, die in intelligente wezens de ellende van Sambsaara 

veroorzaken. Ter toelichting, in vers II.4 en volgende, toont Arjuna verdriet en 

verwarring die het gevolg zijn van zijn gehechtheid aan en het idee van 

afgescheiden te zijn van zijn rijk, ouders, zoons, vrienden, relaties, familieleden, 

naasten en verre verwanten. Dit was allemaal het gevolg van zijn idee: "Ik ben van 

hen en zij zijn van mij." Omdat zijn onderscheidingsvermogen werd overweldigd 

door verdriet en misleiding zag Arjuna af van het gevecht, hoewel het zijn plicht 

was als krijger en hij eerder slag had geleverd, en stelde voor om als bedelaar te 
gaan leven hetgeen echter de plicht is van leden van een andere kaste

16
. Op 

                                                           
14 Leven als bedelaar zonder te vechten of onze plicht te vervullen en de vijand te bevechten. 
15 Dharma betekent hier Brahma die alles onderhoudt. 
16 Alleen Brahmanen mogen toetreden tot de vierde As zrama van Sambnyaasa waarin afstand wordt 
gedaan van alle religieuze handelingen en alle aardse goederen. 



20 

 

dezelfde manier laten alle wezens die door verdriet en andere negatieve invloeden 

worden misleid, als vanzelfsprekend hun eigenlijke plichten in de steek en gaan 

dingen doen die verboden zijn. Ook al vervullen zij hun plichten, dan nog worden 

hun spreken, denken en handelen gestuurd door een wens naar resultaat en zijn zij 

dus gericht op het ego. In hun geval wordt Sambsaara dan permanent en gaan zij 

steeds door een cyclus van goede en slechte geboorten, geluk en ellende, allemaal 

als gevolg van het verzamelen van verdienste en schande, van Dharma en 

Adharma. Verdriet en bedrog zijn dus de oorzaak van Sambsa ara. En omdat de Heer 

Vasudeva inzag dat dit alleen kan stoppen door Zelfkennis in combinatie met 

afstand doen van alle handelingen, besloot Hij om deze kennis aan Arjuna te 

onderwijzen voor het welzijn van de gehele wereld. Hij begint hiermee in II.11. 

De leerstelling dat kennis samen moet gaan met handelen. 

 Sommige mensen
17

 gaan hiertegen in en zeggen: "Mokswa kan absoluut nooit 

bereikt worden door uitsluitend AAtmanjña ananiswtthaa, door alleen maar toewijding 

aan Zelfkennis nadat afstand is gedaan van alle handelingen. Maar hoe dan wel? 

Volledige vrijheid kan worden verworven door kennis in combinatie met 

handelingen, zoals het Agnihotra-offer dat in de S Zruti en de Smrrti wordt 

voorgeschreven. Hierover gaat de hele Gitaa; "ter onderstreping hiervan," zo zegt 

men, "worden de verzen II.33, II.47, IV.15 enzovoorts, geciteerd." Men moet er 

niet van uitgaan dat het Vedische ritueel zondig is, omdat het bijvoorbeeld ook 

wreed kan zijn.
18

 Waarom niet?  

Omdat onze Heer zegt dat vechten in de uitoefening van het beroep van de kaste 

van de krijgers een plicht is en daarom niet zondig is hoewel het wreed en 

uitermate verschrikkelijk is voor bijvoorbeeld ouders en familieleden. Verder zegt 

Hij naar aanleiding van het verzaken van deze plicht: "door Uw plicht en eer te 

verzaken, zondigt ge." Hetzelfde geldt duidelijk ook voor de verplichte Vedische 

rituelen die gedurende het leven moeten worden uitgevoerd, hoewel deze wreed 

zijn tegenover dieren."  

Het onderscheid tussen Sambkhya en Yoga. 

Dit is niet juist aangezien de Heer onderscheid heeft gemaakt tussen Jñaana-niswtthaa 
en Karma-niswtthaa, tussen de weg van kennis en de weg van handeling die 

                                                           
17 Volgens AAnandagiri betreft het hier de commentator Vr rttikaara (zie MW 1010/1). De interpreta-
tie van Vrrttikaara van de Brahma-su utra's I, verzen 11-19, wordt ook aangehaald door 
S Zan 4karaacaarya in zijn commentaar op dat gedeelte. Het is zeer waarschijnlijk, dat één en dezelfde 
persoon de auteur is geweest van de twee Vr rttis of commentaren. De Vr rtti over de Gitaa was 
duidelijk zeer omvangrijk, terwijl de Bha aswya van S Zri S Zan4karaacaarya in vergelijking hiermee ogen-
schijnlijk veel korter is. Het lijkt er daarom op dat de schrijver van de Vr rtti over de Gitaa niemand 
anders was dan Bodha ayana waarvan wordt gezegd dat hij een omvangrijk commentaar heeft 
geschreven op de Brahmasu utra's van meer dan 1 miljoen szloka's waarvan de S Zri-bhaaswya van S Zri 
Raamaanujaacaarya, zo wordt gezegd, slechts een uittreksel is. 
18 Zoals het eten van uccis wt ta oftewel voedsel waarvan eerst iemand anders heeft gegeten.  
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respectievelijk op twee verschillende uitgangspunten zijn gebaseerd. De werkelijke 

natuur van het Zelf, die door de Heer hier wordt uitgelegd in II.11-30, wordt 

Sambkhya genoemd. Het uitgangspunt van Sambkhya (Sambkhya-buddhi) is 

intellectuele overtuiging van de waarheid, verkregen door studie van het 

betreffende gedeelte, en dat het Zelf niets doet omdat in Hem een beweging als 

geboorte niet kan vóórkomen. Verlichte mensen die dit inzien worden Sambkhya's 

genoemd. Yoga bestaat uit het verrichten van handelingen voor het bereiken van 

Mokswa en gaat vooraf aan deze overtuiging. Hiervoor is kennis nodig van goed en 

kwaad waarbij Yoga uitgaat van de veronderstelling dat het Zelf handelt en geniet 

en anders is dan het lichaam. Dit is het uitgangspunt van Yoga en degenen die hier 

vanuit handelen, worden Yogi's genoemd. Er wordt dus door de Heer verwezen 

naar twee verschillende uitgangspunten in II.39. Hiervan zal Hij de Jñaana-yoga 

bestemmen voor de Sambkhya's, dat wil zeggen: de weg van kennis gebaseerd op 

het Sambkhya uitgangspunt, en geeft Hij aan de Yogi's het pad van Karma-yoga, de 

weg van handeling die uitgaat van het Yoga-standpunt (III.3). Op deze wijze 

worden door de Heer twee verschillende wegen getoond, omdat de Heer inzag dat 

het niet mogelijk is dat dezelfde persoon tegelijk Jñaana en Karma kan uitoefenen. 

Deze zijn gebaseerd op respectievelijk het idee van niet-handelen en eenheid en 

handelingen en veelheid. Het hier gemaakte onderscheid wordt ook aangehaald in 

de SZatapatha-Braahman -a. Nadat het afstand doen van alle handelingen dringend 

wordt aanbevolen met de woorden: "Braahman-a's die alleen geïnteresseerd zijn in 

dit aspect van het Zelf zonder gehecht te zijn aan de wereld, dienen alle 

betrokkenheid met de wereld op te geven", wordt in de Bra ahman-a de volgende 

uitleg gegeven:  

"Wat is het nut van nageslacht voor ons, die in het Zelf verkeren" (Br rhadaaran-yaka 

Upaniswad IV.4.22).  

Elders in de Braahman -a (I.4.17) wordt gezegd, dat 'de man van de wereld', voor het 

huwelijk en nadat hij de natuur van Dharma en Vedische wetten had onderzocht, 

de middelen van toegang tot drie regionen wenste te verwerven, namelijk die van 

de mensheid, van de Pitrr's (Voorvaderen) en die van de Deva's (Goden). Deze 

middelen waren: een zoon en de tweevoudige schat, samengesteld uit een 

menselijk deel (manuswa) bestaande uit handelingen die leiden tot het gebied van de 

Pitrr's en de andere schat die goddelijk (daiva) wordt genoemd en bestaat uit 

wijsheid (vidyaa, upa asana) welke leidt tot het gebied van de Deva's. De Vedische 

riten zijn dus alleen voor iemand bedoeld die wensen heeft en geen kennis van het 

Zelf. Hiervan afstand doen is noodzakelijk voor degene die het Zelf zoekt en vrij is 

van wensen. Het toewijzen van twee verschillende wegen aan twee verschillende 
groepen mensen zou niet terecht zijn als de Heer had gewild dat kennis èn 

Vedische riten samen gebruikt zouden moeten worden.   

Gelijktijdig gebruik geeft geen resultaat. 

De vraag van Arjuna waarmee het derde hoofdstuk opent, kan hiermee ook niet 

goed worden verklaard. Hoe zou Arjuna de Heer ten onrechte iets in de mond 
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kunnen leggen - zoals hij deed in III.1 - wat (althans volgens de opponent) nooit 

eerder door de Heer is verkondigd en wat Arjuna nog niet eerder heeft gehoord? 

Bedoeld wordt de leer dat kennis en handelingen nooit in één en dezelfde persoon 

kunnen samengaan, en dat kennis boven handelingen staat. 

Sterker nog, als het combineren van kennis en handelingen voor iedereen zou zijn 

bedoeld, zou het zeker ook voor Arjuna hebben moeten gelden. Hoe zou Arjuna 

anders alleen naar één van de twee hebben kunnen vragen: "Vertel mij duidelijk 

welke van de twee het beste is?" (V.I). Als een arts een mengsel heeft 

voorgeschreven van zoete en verkoelende ingrediënten voor iemand met galkoorts 

wordt er toch ook niet gevraagd welke van de twee ingrediënten alleen de galkoorts 

verlicht? 

Aan de andere kant zou de vraag van Arjuna het gevolg geweest kunnen zijn van 

het feit dat hij de leer van de Heer niet goed had begrepen. Maar dan zou de Heer 

de vraag dienovereenkomstig hebben moeten beantwoorden op de volgende wijze: 

"Ik bedoelde het samengaan van kennis en handelen, waarom hebt ge mij zo 

verkeerd begrepen?" Het zou daarentegen ook niet correct geweest zijn om te 

antwoorden: "Ik heb een tweevoudig pad onderwezen" (III.3), hetgeen in het 

geheel niet in overeenstemming met de vraag zou zijn geweest.  

Ook als men wil stellen dat kennis alleen samen kan gaan met handelingen die in 

de smrrti worden voorgeschreven, is het toewijzen van de twee wegen aan twee 

verschillende groepen mensen en de begeleidende argumentatie onverklaarbaar. 

Bovendien zou het verwijt van Arjuna aan de Heer, waar hij zegt: "Waarom 

beveelt Ge mij om deze afschuwelijke daad te plegen," onverklaarbaar zijn, omdat 

hij wist dat oorlogvoeren in de smrrti is voorgeschreven voor een Ks watriya. 

Daarom kan niemand aantonen dat de Gitaa-S Zaastra een samengaan leert van kennis 

en handelingen die in de szruti of smrrti worden voorgeschreven. 

Enkele voorbeelden van schijnbaar samengaan verklaard. 

Iemand kan beginnen met het uitvoeren van handelingen als gevolg van 

onwetendheid en aantrekkingskracht van de wereld en andere slechte gewoonten 

en kan daarna zuiverheid van geest hebben verworven door het brengen van offers, 

het doen van giften, door als een asceet te leven, enzovoorts. Deze persoon 

realiseert zich dan de absolute waarheid dat 'alles één is, Brahman, het Absolute dat 

niets doet,' en kan toch doorgaan met het verrichten van handelingen als tevoren 

met de bedoeling om een voorbeeld te geven aan het volk, hoewel noch de 

handeling zelf, noch het resultaat hem langer aantrekken. Dit schijnbaar actieve 

leven van zijn kant kan niet worden opgevat als die vorm van handelen waarbij 
kennis wordt verbonden met handelingen om moks wa te verkrijgen. Evenmin kan 

Heer Vasudeva's activiteit van het benadrukken van de plicht als krijgsman worden 

opgevat als handeling die samen met Zijn kennis het middel is tot moks wa of enig 

ander doel dat Hij zou wensen te bereiken. In beide gevallen is er geen sprake van 
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egoïsme of opeisen van resultaat. Iemand die de waarheid kent, denkt niet: "Ik 

handel" en eist ook het resultaat niet op. 

Een ander voorbeeld is: neem aan dat iemand die svarga (hemel) of iets 

soortgelijks wenst te bereiken en als voorbereiding op het Agni-hotra offerritueel 

de Agni-aadhaana plechtigheid uitvoert waardoor Agni-hotra een kaamya ritueel 

(egoïstisch) wordt. Nemen we verder aan dat halverwege het offer de wens 

verdwijnt maar de mens evengoed doorgaat. Dan kan de Agnihotra niet langer 

worden gezien als een ritueel waar men belang bij heeft. Daarom zegt de Heer: 

"Hoewel hij handelt wordt hij er niet door besmet" (V.7) en: "Het Zelf handelt niet 

en wordt niet besmet." (XIII. 31).  

Met betrekking tot de uitspraken: "Verricht ook gij handelingen zoals de Ouden 

deden in het verleden" (IV.15) en "Uitsluitend door het verrichten van handelingen 

wilden Janaka en anderen de volmaaktheid bereiken" (III.20), moeten wij twee 

mogelijkheden onderscheiden en de uitspraken als volgt interpreteren. 

De eerste mogelijkheid is dat Janaka en de anderen handelingen verrichtten hoewel 

zij de waarheid kenden. Dan deden zij dit opdat het volk niet op de verkeerde weg 

zou raken, waarbij zij er volkomen van overtuigd waren dat 'de zintuigen' en niet 

het Zelf de handelingen verrichtten (III.28). Aldus bereikten zij volmaaktheid 

alleen door kennis. Hoewel zij het stadium van afstand doen hadden bereikt, werd 

volmaaktheid verkregen zonder te stoppen met het verrichten van handelingen, dat 

wil zeggen: zij deden niet uitdrukkelijk afstand van handelingen. 

De tweede mogelijkheid is dat zij de waarheid niet kenden. Dan zouden de 

uitspraken de volgende betekenis hebben: "Door de handelingen op te dragen aan 

IIszvara, bereikten Janaka en de anderen volmaaktheid, waarbij volmaaktheid hier òf 

'zuiverheid van geest' betekent òf 'het begin van ware kennis'." De Heer refereert 

aan deze leer als Hij zegt: "De Yogi voert handelingen uit voor het zuiveren van 

het Zelf" (V.11). Nadat Hij ergens anders (XVIII.46) heeft gezegd dat 'de mens 

volmaaktheid bereikt door Hem te vereren door het verrichten van zijn plicht', 

beveelt de Heer nogmaals de weg van kennis aan, aan hem die volmaaktheid heeft 

bereikt met de volgende woorden: "Gij leert van Mij hoe iemand die volmaaktheid 

heeft verworven Brahman bereikt." (XVIII. 50). 

De conclusie in de Bhagavad Gitaa is daarom dat bevrijding alleen door kennis 

bereikt wordt en niet door kennis samen met handelingen. Dit leert de Gitaa en dit 

zullen wij laten zien in de volgende hoofdstukken en de teksten. 

Het Zelf is onsterfelijk. 

De Heer Vasudeva, die Arjuna wenste te helpen omdat hij zo in verwarring was 

over wat hij moest doen en volledig was ondergegaan in de machtige oceaan van 

verdriet, zag hiervoor geen ander middel dan Zelfkennis en introduceerde hem 

hierin met de volgende woorden: 
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szribhagavaanuvaaca: 
aszocyaananvaszocastvamb prajña avaadaambszca bhaas-ase; 

gata asuunagataasuumbszca naanuszocanti pan-d-ita ah- (11). 

De Gezegende Heer sprak: 

II.11. Gij treurt over wie ge niet zoudt moeten treuren en toch spreekt ge wij-

ze woorden. De wijzen treuren niet over de levenden en niet over de doden.
19

 

Mensen als Bhiswma en Dron-a verdienen geen verdriet,
20

 omdat zij mannen zijn van 

goed gedrag en hun ware natuur onsterfelijk is. Ge hebt over hen getreurd door te 

zeggen: "Ik ben de oorzaak van hun dood, wat heb ik aan het genot van bezit en 

andere dingen als ik zonder hen verder moet?" En ge sprak eveneens woorden
21

 

van wijze mannen. Door zowel wijsheid als dwaasheid in Uzelf te tonen, spreekt ge 

Uzelf tegen en dit is het gedrag van een waanzinnige. Want
22

 de wijzen (pan-ddita ah-), 
die het Zelf kennen, treuren niet over de levenden of de doden. Alleen zij die het 

Zelf kennen zijn wijs. Want de szruti zegt:  

"Na volledige wijsheid (pa an-dditya = kennis van het Zelf) te hebben verkregen" 

(Brr.Up. III.5.1), hetgeen betekent dat ge treurt om hen die waarlijk onsterfelijk zijn 

en waarvoor verdriet absoluut niet nodig is. Daarom zijt ge dwaas. 

Vraag: Waarom is verdriet niet nodig? 

Antwoord: Omdat zij onsterfelijk zijn. 

Vraag: Hoezo? 

Antwoord: De Heer spreekt: 

na tvevaahamb ja atu naasamb na tvamb neme janaadhipaah-; 
na caiva na bhavis-yaamah- sarve vayamatah- param (12). 

II.12. Ik heb altijd bestaan evenals Uzelf en deze vorsten en geen van ons zal 

ooit ophouden te bestaan. 

Ik heb nooit opgehouden te bestaan, Ik heb daarentegen altijd bestaan; door alle 

lichamelijke geboortes en sterven heen heb ik altijd bestaan. Dus: ge hebt nooit 

opgehouden te bestaan, doch integendeel altijd bestaan. Deze vorsten hebben dus 

nooit opgehouden te bestaan, integendeel zij hebben altijd bestaan. Wij zullen dus 

                                                           
19 Hij die het Zelf niet kent, wordt geleid door bedrog. Hij die geleid wordt door bedrog zal ware 
kennis verkrijgen door toegewijd te luisteren naar de woorden van de Geschriften en van de 
spirituele leraar en door de natuur van de dingen te onderzoeken met de bedoeling om deze leer 
echt te begrijpen. Dit laat zien tot welke soort personen de leer is gericht. 
20 Of men nu hun huidige belichaming of hun ware natuur beschouwt. In hun huidige belicha-
ming zijn zij mannen van goed gedrag, hun ware statuur is onsterfelijkheid (en is gelijk aan het 
Absolute). 
21 Hier wordt gedoeld op wat Arjuna zei in I.43 e.v. 
22 Het tweede gedeelte van de strofe is bedoeld om aan te tonen dat de waanvoorstelling van 
Arjuna te wijten is aan gebrek aan kennis van de ware natuur van het Zelf. 
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nooit ophouden te bestaan, integendeel wij zullen met zekerheid altijd blijven 

bestaan, zelfs na de dood van deze lichamen. Als het Zelf, de AAtman, zijn we in 

alle drie tijden (verleden, heden en toekomst) onsterfelijk.  

De meervoudsvorm 'wij' slaat op de verschillende lichamen, het betekent niet dat er 

meer dan één Zelf is.   

Vraag: Hoe moeten wij ons de onsterfelijkheid van het Zelf voorstellen? 

Antwoord: Hier is een voorbeeld: 

dehino 'sminyathaa dehe kaumaaramb yauvanamb jaraa; 
tathaa dehaantarapraaptirdhirastatra na muhyati (13). 

II.13. Op dezelfde manier als het Zelf in dit lichaam kindertijd, jeugd en 

ouderdom ervaart, zo gaat Hij van het ene lichaam over in het andere. Een 

wijs mens laat zich hierdoor niet verontrusten. 

Wij zien hoe het belichaamde Zelf in het huidige lichaam zonder te veranderen de 

drie verschillende levensfasen (avastha's) doormaakt van kindertijd, jeugd c.q. 

middelbare leeftijd en ouderdom oftewel de periode van verval. Aan het einde van 

de eerste fase gaat het Zelf niet dood en het wordt niet aan het begin van de tweede 

fase opnieuw geboren. Integendeel, we zien het Zelf zonder verandering de tweede 

en derde fase doorgaan. Op dezelfde manier gaat het Zelf zonder te veranderen 

over in een ander lichaam. Omdat het zo is, wordt een wijs mens er niet door 

beroerd in de geest. 

Volharding is een voorwaarde voor wijsheid. 

Arjuna zou nu het volgende kunnen zeggen: Het is waar, dat als men weet dat het 

Zelf eeuwig is, men niet ontmoedigd kan worden door de gedachte dat het Zelf kan 

sterven. Het is echter heel normaal dat mensen zeer ontmoedigd worden door het 

idee dat het Zelf onderworpen is aan warmte en koude, vreugde en pijn en 

eveneens verdriet ervaart doordat plezier ophoudt of pijn wordt geleden. 

Om dit tegen te gaan zegt de Heer: 

maatraasparszaastu kaunteya szitos-n-asukhaduh-khadaah-; 
aagamaapa ayino 'nityaasta ambstitiks-asva bhaarata (14). 

II.14. O Zoon van Kunti, zintuiglijke ervaringen zijn de oorzaak van warmte 

en koude, en van plezier en pijn; deze komen en gaan en zijn tijdelijk. Ver-

draag ze moedig, O Afstammeling van Bharata!
23

  

Onder zintuigen wordt verstaan het gehoor en dergelijke, waardoor klank en andere 

objecten worden waargenomen. Uit het contact van de zintuigen met hun objecten 
als bijvoorbeeld klank, komen warmte en koude of plezier en pijn voort. Een 

                                                           
23 Arjuna wordt hier aangesproken als de zoon van Kunti en eveneens als afstammeling van 
Bharata om te laten zien dat alleen degene die zowel van vaders als moeders kant van goede 
afkomst is in staat is om de leer te ontvangen. 
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andere interpretatie is dat dit gebeurt door zintuigen en de contacten gezamenlijk, 

dat wil zeggen: zintuiglijke objecten als klank die worden aangeraakt door de 

zintuigen. Kou is soms plezierig en soms pijnlijk, op dezelfde manier is ook 

warmte veranderlijk.
24

 Plezier en pijn zijn echter wel constant als begrip plezier en 

pijn, daarom worden warmte en koude apart hiervan genoemd. Omdat
25

 deze 

zintuiglijke contacten van nature een begin en een einde hebben, zijn zij niet 

permanent. Daarom wordt gezegd: verdraag
26

 ze moedig, dat wil zeggen: geef 

jezelf om deze reden niet over aan vreugde of verdriet. 

Vraag: Wat heeft iemand eraan om warmte en koude en dergelijke te verdragen? 

Antwoord: Luister: 

yamb hi na vyathayantyete purus-amb purus-ars-abha; 

samaduh-khasukhamb dhiramb so 'mr-tatvaaya kalpate (15). 

II.15. O Stier onder de mensen, alleen de wijze die er werkelijk niet door 

wordt geraakt en voor wie plezier en pijn hetzelfde zijn, is klaar voor 

onsterfelijkheid.  

Degene voor wie plezier en pijn gelijk zijn en die niet jubelt van vreugde of zich 

verslagen voelt door pijn, is een wijs mens. Warmte en koude en andere dingen die 

hiervoor genoemd zijn, raken niet echt zijn beeld van het onsterfelijke Zelf. Deze 

mens die standvastig is in zijn opvatting van het eeuwige Zelf en onverstoord de 

paren van tegenstelling (zoals warmte en kou) verdraagt, is in staat om 

onsterfelijkheid (moks wa) te verwerven.
27

 

Het werkelijke en het onwerkelijke. 

Ook vanwege het volgende vers is het juist dat ge verdriet en misleiding opgeeft en 

onverstoorbaar warmte en koude, enzovoorts, verdraagt. Want: 

                                                           
24 De separate vermelding van warmte en koude, die thuishoort in de categorie objecten  
(vis waya's), betekent dat de subjectieve gevoelens van harmonie en wanklank direct voorafgaan 
aan plezier en pijn. Externe objecten veroorzaken eerst subjectieve veranderingen, zoals gevoe-
lens van warmte en koude of gevoelens van harmonie of wanklank en daarna plezier of pijn. 
25 Sommige MSS. van de Bha aswya hebben hier als tussenvoegsel: "Er kan tegenin worden ge-
bracht, dat als de zintuiglijke objecten of hun contacten plezier en pijn veroorzaken, het rad van 
het wereldlijke bestaan zonder einde zal zijn, omdat deze objecten en hun contacten met de 
zintuigen zonder einde zijn. Dit bezwaar gaat hier niet op, omdat ..... (enz.)." 
26 Hier wordt een tweede voorwaarde voor juiste kennis genoemd, namelijk kalme verdraag-
zaamheid van plezier en pijn. 
27 Hoewel men door verdraagzaamheid alleen niet in staat zal zijn om het hoogste menselijke 
doel te bereiken, wordt het toch door de combinatie met onderscheidingsvermogen en niet ge-
hechtheid zijn aan wereldlijke objecten en plezier, een middel tot juiste kennis, dat weer leidt tot 
bevrijding. Hij die aan alle voorwaarden heeft voldaan kan de natuur van zijn eigen onsterfelijke 
Zelf realiseren en alleen dan is hij klaar voor het laatste leerstuk dat tot bevrijding leidt. 
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naasato vidyate bhaavo naabhaavo vidyate satah-; 
ubhayorapi dr-s-t-o 'ntastvanayostattvadarszibhih- (16). 

II.16. Het onwerkelijke kan niet bestaan, het werkelijke is eeuwig. De 

waarheid van deze uitspraken wordt onderkend door de kenners van het Zelf. 

Onwerkelijke dingen (asat) als warmte en koude en hun oorzaken hebben geen 

bhaava, geen substantie en geen bestaan. Warmte en koude en hun oorzaken, die 

zonder enige twijfel worden waargenomen via de daarvoor bestemde organen, 

bestaan niet echt (vastusat), want zij houden gevolgen of veranderingen in (vika ara) 

en elke verandering is tijdelijk. Geen enkele objectieve vorm, als een pot van 

aardewerk die door het oog aan het bewustzijn wordt getoond, bestaat werkelijk, 

omdat de pot niet los gezien kan worden van de klei. Dus is elk gevolg onwerkelijk 

omdat dit niet los gezien kan worden van zijn oorzaak. Elk gevolg, zoals deze pot, 

is ook onwerkelijk, omdat het niet waargenomen wordt voordat deze is gemaakt of 

nadat deze is vernietigd.
28

 En op dezelfde manier is de oorzaak, als de klei, 

onwerkelijk omdat deze ook niet afzonderlijk van zijn oorzaak kan worden 

waargenomen.
29

 

Tegenwerping: Als dat zo is bestaat er helemaal niets.
30

 

Antwoord: Nee dit is niet terecht. Elke ervaring wordt tweevoudig beleefd (buddhi) 

en bestaat uit het zich bewust zijn van werkelijkheid (sat) en van onwerkelijkheid 

(asat). Er wordt gezegd dat datgene wat werkelijk is, ons bewustzijn ontgaat en ook 

met betrekking tot het onwerkelijke schiet ons bewustzijn tekort.
31

 Dat betekent 

dus dat het onderscheid tussen werkelijkheid en onwerkelijkheid afhangt van ons 

bewustzijn. In al onze ervaringen is er sprake van een tweevoudig zich bewust zijn 

met betrekking tot dezelfde kern (substratum) (sama anaadhikaran-a), bijvoorbeeld een 

bestaand doek, een bestaande pot of een bestaande olifant, en dit is anders dan in 

de uitdrukking 'een blauwe lotus'
32

, enzovoorts. Van de twee is het zich bewust zijn 

                                                           
28 Wat in het begin of aan het eind niet bestaat, bestaat ook niet echt in het heden. (Gaud dapaada-
kaarikaa's over de Ma an -ddu ukya-upanis wad, IV. 31). 
29 Dit houdt in dat de Absolute Werkelijkheid niet wordt bepaald door oorzakelijkheid, waardoor 
de waarneming van oorzaken en gevolgen een illusie moet zijn. 
30 De opponent denkt duidelijk dat er niets kan bestaan dat geen oorzaak of gevolg is. 
31 Er moet een Absolute werkelijkheid zijn die noch oorzaak noch gevolg is. Alles wat verganke-
lijk is moet onwerkelijk zijn en wat constant is werkelijk. In het geval van onze onjuiste waar-
neming waarbij een touw wordt aangezien voor een slang, zijn wij van mening dat de slang 
onwerkelijk is, omdat onze waarneming niet klopt, terwijl het woord 'dit' in de waarneming: "Dit 
is een slang", dat wil zeggen het touw, werkelijk is omdat ons begrip ervan door alle illusies heen 
constant is. Werkelijkheid en onwerkelijkheid van dingen hangen dus af van onze eigen ervarin-
gen. 
32 Blauw en lotus zijn twee realiteiten. Bestaan en de pot refereren maar aan één werkelijkheid 
net zoals in de zin: "dit is de man die we zagen." Dit zijn niet twee verschillende realiteiten, die 
zich tot elkaar verhouden als het universele en het bijzondere of als een substantie en zijn ken-
merken. Als de pot even werkelijk zou zijn als het bestaan zouden we absoluut niet kunnen ver-
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van de pot enzovoorts tijdelijk, zoals eerder is aangegeven, doch dit geldt niet voor 

het zich bewust zijn van bestaan. Daarom is het object dat gerelateerd is aan ons 

kennen (zich bewust zijn) van de pot enzovoorts onwerkelijk, omdat dit kennen 

tijdelijk is. Datgene dat te maken heeft met ons bewustzijn van bestaan is echter 

niet onwerkelijk omdat dit bewustzijn onfeilbaar is. 

Tegenwerping: Als de pot er niet is en er ook geen besef van bestaan is dan is ook 

de kennis van het bestaan afwezig. 

Antwoord: Nee.
33

 Het bewustzijn van bestaan komt ook op ten aanzien van andere 

voorwerpen zoals een doek. Het bewustzijn van bestaan heeft alleen te maken met 

de specifieke kenmerken (vis zeswan-a). 

Tegenwerping: Het bewustzijn van bestaan gaat op dezelfde manier, waarop het 

zich-bewust-zijn van een pot oprijst in relatie tot een andere, aanwezige pot. 

Antwoord: Men kan dat niet zo stellen omdat men zich op een andere manier 

bewust is van een pot dan van een doek. 

Tegenwerping: Op dezelfde manier kan men ook niet zeggen dat het bewustzijn 

van bestaan kan opkomen als de pot verdwenen is.  

Antwoord: Dat is niet zo omdat er geen substantie (viszeswya) aanwezig is. Het 

bewustzijn van bestaan komt door het kenmerk en omdat er geen bewust kennen is 

van dat kenmerk zonder de aanwezigheid van dat kenmerk kan het bewust kennen 

van dat kenmerk niet opkomen als de substantie er niet is. Er is echter wel 

objectieve werkelijkheid aanwezig als gevolg van het bewustzijn van bestaan. 

Tegenwerping: Als de substantie van de pot onwerkelijk is dan is het tweevoudige 

zich-bewust-zijn dat opkomt ten aanzien van dezelfde essentie onverklaarbaar.
34

 

Antwoord: Nee, want dit tweevoudig zich-bewust-zijn komt op ten aanzien van 

dezelfde essentie, ook al is één van de twee objecten die het tweevoudig bewustzijn 

wordt voorgelegd, onwerkelijk. Een voorbeeld hiervan is een luchtspiegeling 

waarbij ons bewustzijn stelt 'dit is water'. Daarom bestaat het onwerkelijke of het 

denkbeeldige niet en bestaan de lichamen en de paren van tegenstellingen en hun 

oorzaken niet. Het Zelf, datgene wat werkelijk is, houdt nooit op te bestaan en, 

zoals eerder opgemerkt, laat ons bewustzijn van het Zelf ons nooit in de steek. 

                                                                                                                                             
klaren waarom we, als we het over dezelfde kern hebben, deze twee, het bestaan en de pot of iets 
dergelijks, altijd samen zouden moeten worden ervaren door ons bewustzijn en niet bijvoorbeeld 
een pot en een kledingstuk. Illusie is daarentegen de oorzaak van het tweevoudig zich bewust 
zijn van bestaan en de pot dat betrekking heeft op dezelfde kern (substratum). Er is maar één 
Werkelijkheid, namelijk die te maken heeft met bestaan en de rest is onwerkelijk zoals in het 
geval van een touw dat voor iets anders wordt aangezien dat onwerkelijk is. 
33 Het zich bewust zijn van bestaan komt even goed op als de pot er niet is. Als we zeggen: 'hier 
is geen pot' wordt bestaan aangegeven door het noemen van de plek waar de pot dus niet is. 
34 De opponent bedoelt: In elke ervaring worden de substantie en de kenmerken allebei als wer-
kelijk ervaren. De pot moet dus even werkelijk zijn als bestaan. 
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   De conclusie dat het werkelijke altijd bestaat en het onwerkelijke niet bestaat, is 

altijd aanwezig in de geest van hen die alleen waarheid nastreven, de werkelijke 

natuur van Brahman, het Absolute en Alles, Datgene dat is. Ge kunt daarom maar 

beter de visie navolgen van deze zoekers naar waarheid, en verdriet en misleiding 

afschudden. Omdat ge weet dat alle verschijnselen (vika ara's) absoluut niet bestaan 

en net als een luchtspiegeling slechts illusies zijn, kunt ge gelijkmoedig warmte en 

koude en andere paren van tegenstellingen verdragen. Sommige verschijnselen 

geven een constante en andere een tijdelijke gewaarwording van plezier of pijn. 

Wat is dan dat wat altijd werkelijk is? Luister: 

avinaaszi tu tadviddhi yena sarvamidamb tatam; 
vinaaszamavyayasyaasya na kaszcitkartumarhati (17). 

II.17. Weet echter dat datgene dat alles doordringt onverwoestbaar is! Er is 

niemand die Dat Onverwoestbare kan vernietigen. 

Ge moet begrijpen dat Dat niet verdwijnt in tegenstelling tot het onwerkelijke. Dat 

is Brahman, Sat en Werkelijkheid, waarmee deze hele wereld, inclusief a akaasza, is 

doordrongen, evenals potten en andere voorwerpen worden doordrongen door 

aakaasza (ruimte). Brahman wordt niet groter of kleiner en is daarom onuitputtelijk. 

Brahman, Sat, wordt niet minder omdat Het in tegenstelling tot het fysieke lichaam 

geen delen heeft. Evenmin wordt Het kleiner omdat Het iets kwijtraakt dat Het 

toebehoort, omdat niets tot het Zelf behoort. Devadatta bijvoorbeeld verliest zijn 

rijkdom en wordt geruïneerd; Brahman kan echter niet op dezelfde manier verlies 

lijden. Daarom kan niemand de onuitputtelijke Brahman doen verdwijnen of 

vernietigen. Zelfs IIszvara, de Opperste Heer, is niet in staat om het Zelf te 

vernietigen. Het Zelf is Brahman Zelf en niemand kan zichzelf opheffen. 

Wat is dan het onwerkelijke (asat) waarvan het bestaan niet permanent is? Luister: 

antavanta ime dehaa nityasyoktaah- szaririn-ah-; 
anaaszino 'prameyasya tasmaadyudhyasva bhaarata (18). 

II.18. Van alle lichamen waarin het eeuwige, onverwoestbare en onkenbare 

Zelf is belichaamd wordt gezegd dat deze begrensd zijn. Vecht daarom, O 

Afstammeling van Bharata! 

Degenen die verlicht zijn, zeggen dat deze belichamingen van het Zelf, Dat 

eeuwig, onverwoestbaar en onkenbaar is, ophouden te bestaan net zoals dromen of 

de kunsten van een tovenaar. Fata morgana's en dergelijke verdwijnen als door 

goed onderzoek naar de ware aard ervan het beeld en de idee van werkelijkheid dat 

ermee verbonden is, ophouden. Op dezelfde manier houden ook deze lichamen op 
te bestaan. 

[De woorden eeuwig en onverwoestbaar zijn niet 'dubbel op' omdat in onze 

ervaringen twee soorten van eeuwigheid en verwoesting worden onderscheiden. 

Van het fysieke lichaam wordt bijvoorbeeld gezegd dat het volledig verdwijnt als 

het wordt verbrand. Het fysieke lichaam als zodanig kan echter door ziekte en 
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dergelijke veranderen, dan is het niet meer hetzelfde gebleven maar iets anders 

geworden. Eeuwig en onverwoestbaar betekenen hier dat het Zelf niet onderhevig 

is aan één van beide vormen van vernietiging. De onsterfelijkheid van de A Atman, 

het Zelf, zou anders op dezelfde manier kunnen worden opgevat als bij klei of een 

ander materieel voorwerp. Dit wordt juist ontkend door deze aanduidingen.] 

Het Zelf is niet kenbaar en niet met de zintuigen of enig andere vorm van kennen 

vast te stellen (pratyaks wa). 

Tegenwerping: Het Zelf wordt vastgesteld door de AAgama of Openbaring en door 

een gewaarwording die voorafgaat aan de Openbaring. 

Antwoord: Dit bezwaar is niet reëel, want het Zelf is in zich-zelf bepaald (svatas-

siddha). Alleen wanneer het Zelf, de kenner (prama atrri) is vastgesteld, is het voor de 

kenner mogelijk om op zoek te gaan naar de ware autoriteit om ware kennis te 

verkrijgen. In werkelijkheid is het zo dat niemand de behoefte heeft om kenbare 

objecten vast te stellen zonder Zichzelf te kennen, Ik ben Ik. Inderdaad kent 

iedereen het Zelf (aprasiddha). De Geschriften (S Zaastra), de uiteindelijke autoriteit
35

 

over het Zelf, zijn daarom alleen bedoeld om de adhya aropan -a of toevoegingen 

(superimposities) van allerlei aan Hem toegeschreven vreemde eigenschappen
36

 te 

elimineren en niet om iets onbekends te onthullen. De SZruti beschrijft het Zelf als 

volgt: 

"Datgene dat Onmiddellijk en Dichtbij is, de Brahman die het Zelf in alles is." 

(Brr.Up. II.4.1.). 

Vecht daarom, omdat het Zelf eeuwig (nitya) en onveranderlijk (avikriya) is en 

neem deel aan de slag. 

Het vechten zelf wordt hier niet verplicht gesteld. Arjuna had al eerder aan 

gevechten deelgenomen. Overweldigd door verdriet en misleiding wilde hij echter 

niet vechten. De Heer probeert hier alleen maar de weerstanden weg te nemen 

(pratibandha, dat wil zeggen: verdriet en misleiding). Daarom houden de woorden 

van de Heer: 'vecht daarom', geen nieuw bevel (vidhi) in en verwijst Hij alleen 

maar naar iets wat reeds algemeen bekend is.
37

  

                                                           
35 Dat wil zeggen de laatste. De S Zruti leren dat het Zelf de enige realiteit is en alle andere dingen 
illusies zijn en niet bestaan. Er is geen prama an -a of autoriteit die de realisering van deze door de 
S Zruti onderwezen waarheid kan doorstaan. 
36 Zoals menselijkheid en lichaam. 
37 Dat wil zeggen dat de Heer hier niet bedoelt dat vechten absoluut noodzakelijk is. Hij heeft 
eenvoudig aangetoond dat Arjuna geen reden had om van het gevecht af te zien waarin hij be-
trokken was. 
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Het Zelf is niet betrokken bij handelingen. 

De Heer citeert nu twee Vedische strofes om te bevestigen dat de Gitaa-saastra is 

bedoeld om de oorzaken van sambsaara, als verdriet en misleiding, weg te nemen en 

niet om handelingen op te leggen. 

De Heer zegt: Het is alleen maar een verkeerd idee van U om te denken: "Bhiswma 

en de anderen zullen in het gevecht door mij worden gedood en ik ben hiervoor 

verantwoordelijk." 

Hoezo? 

yah- enamb vetti hantaaramb yaszcainamb manyate hatam; 
ubhau tau na vijaanito naayamb hanti na hanyate (19). 

II.19. Iedereen die Hem ziet als de doder en iedereen die denkt, dat Hij wordt 

gedood is onwetend. Hij doodt niet en wordt niet gedood. 

Degene die het Zelf ziet als degene die doodt en hij die Hem ziet als degene die 

wordt gedood, hebben bij gebrek aan onderscheidingsvermogen geen van tweeën 

het Zelf echt begrepen. Degenen die denken: "Ik dood" of "Ik word gedood" terwijl 

het lichaam wordt gedood en hierbij het Zelf gelijkstellen met het object van 

waarneming van 'ik', het ego (aham), begrijpen de ware natuur van het Zelf niet. 

Omdat het Zelf onveranderlijk is (avikriya), is Het noch de oorzaak noch het object 

van het doden.  

Het Zelf is onveranderlijk. 

Wat is die onveranderlijkheid van het Zelf? Hierover gaat het volgende vers. 

na jaayate mriyate vaa kadaacinnaayamb bhuutvaa bhavitaa vaa na bhuuyah -; 
ajo nityah- szzaaszvato 'yamb puraan-o na hanyate hanyamaane szarire (20). 

II.20. Hij werd niet geboren, noch zal Hij ooit sterven, ook kan Hij, na geweest 

te zijn, nooit ophouden te bestaan of te zijn. Ongeboren, eeuwig, 

onveranderlijk en oerbron, wordt Hij niet gedood als het lichaam sterft. 

Hij is ongeboren, het Zelf is niet onderhevig aan een verandering van staat zoals 

een geboorte. Hij sterft ook niet, waardoor de laatste verandering van staat, de 

dood, wordt ontkend. Het woord 'ooit' zou moeten worden vervangen door een 

ontkenning van alle verandering en moeten worden: 'Hij wordt nooit geboren en 

sterft nooit' enzovoorts. Als het Zelf eenmaal bestaat, houdt Het later niet op te 

bestaan. In het normale spraakgebruik zeggen wij dat iemand die bestaat en sterft, 

ophoudt te bestaan. Ook wordt het Zelf niet geboren zoals een lichaam dat tevoren 

niet bestond. Daarom is Hij ongeboren. Wij zeggen dat iemand die eerst niet 
bestond en nu wel, wordt geboren. Dit geldt niet voor het Zelf. Daarom is Hij 

ongeboren en omdat Hij niet sterft, is Hij eeuwig. [Hoewel door de ontkenning van 

zowel de eerste als de laatste verandering van staat in feite alle veranderingen 

worden ontkend, wordt het toch nodig gevonden om elke vorm van verandering te 

ontkennen door het gebruik van het woord onveranderlijk. Hierdoor wordt de 
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afwezigheid van elke mogelijke soort van verandering, bijvoorbeeld beweging, 

aangegeven.] Hij is onveranderlijk en constant en niet onderworpen aan een 

verandering van staat zoals verval (apakswaya). Omdat hij één geheel is en 

ondeelbaar kan Hij niet minder worden in Zijn eigen substantie. Aangezien Hij 

geen kwaliteiten bezit kan Hij niet verminderen door verlies van kwaliteit of 

eigenschap. Hij is de oerbron, die niet onderworpen is aan groei (vr rddhi) en aan 

achteruitgang. Alles wat in omvang toeneemt door toeneming van het aantal delen, 

groeit en moet worden vernieuwd. Omdat Hij één geheel is en ondeelbaar, was het 

Zelf in het verleden even ongerept als Het nu is en in de toekomst zal zijn: Hij is 

altijd gelijk en verandert nooit. Hij sterft niet als het lichaam wordt gedood en Hij 

verandert niet als het lichaam verandert. Om herhaling te vermijden wordt doden 

hier opgevat als verandering: het Zelf is niet onderhevig aan verandering. 

Dit vers onderwijst dat de zes bhaava-vikaara's
38

 niet aanwezig zijn in het 

Zelf, de zes vikaara's of veranderingen van staat waaraan alle bhaava's of schepselen 

zijn onderworpen. Alles bij elkaar betekent deze passage dat het Zelf geen enkele 

vorm van verandering kent. Vandaar de woorden in het vorige vers: "Zij zijn 

beiden onwetend." 

De verlichte mens moet afstand doen van handelen. 

Nadat de Heer in vers II.19 de stelling heeft verkondigd dat het Zelf niet doodt 

noch wordt gedood, waarna in het volgende vers de onveranderlijkheid van het 

Zelf als verklaring wordt gegeven, besluit de Heer als volgt: 

vedaavinaaszinamb nityamb ya etamajamavyayam; 
kathamb sa purus-ah- paartha kamb ghaatayati hanti kam (21). 

II.21. O Zoon van Prrtha a, hoe kan hij, die Hem kent als onverwoestbaar, 

eeuwig, ongeboren en onuitputtelijk, een ander laten doden of zelf doden? 

Hij, die het Zelf kent als onverwoestbaar, dat wil zeggen: niet onderhevig aan de 

uiteindelijke verandering die wij dood noemen, als eeuwig, dat wil zeggen: niet 

onderhevig aan verandering van vorm, als ongeboren en onuitputtelijk, dat wil 

zeggen: niet onderhevig aan geboorte en verval, hoe kan een verlicht mens die dit 

weet, doden of laten doden? Hij doodt zelf niemand noch laat hij iemand doden. In 

beide situaties wordt een ontkenning bedoeld omdat er geen vraag wordt gesteld.
39

 

De verklaring voor dit ontkennen van het doden, namelijk de onveranderlijkheid 

van het Zelf, heeft betrekking op alle handelingen en de Heer bedoelt hier te 

zeggen dat via de ontkenning van het doden alle mogelijke handelingen van de 

verlichte mens worden ontkend; het wordt hier alleen maar als voorbeeld genoemd. 

Tegenwerping: Waarom gebruikt de Heer in het geval van de verlichte mens de 

woorden: "Hoe kan zo'n mens doden?" als ontkenning van het handelen?  

                                                           
38 Zoals geboorte, bestaan, groei, verandering, verval en dood. 
39 Omdat er geen antwoord volgt. 
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Antwoord: De onveranderlijkheid van het Zelf is al als reden genoemd voor het 

afwezig zijn van handelen. 

Tegenwerping: Het klopt dat dat al genoemd is. Dat is echter niet afdoende, omdat 

de verlichte mens verschilt van het Zelf. We kunnen nu eenmaal niet zeggen dat 

een mens die een onbeweeglijke pilaar heeft leren kennen, geen handelingen meer 

te doen heeft. 

Antwoord: Dit bezwaar klopt niet, omdat de verlichte mens identiek is aan het Zelf. 

Verlichting (vidvatta a) heeft geen betrekking op het lichaam. Het kan daarom niet 

anders dan dat de verlichte mens identiek is aan het Zelf, dat geen onderdeel is van 

het lichaam en niet verandert. Omdat in het geval van de verlichte mens geen 

handelingen mogelijk zijn, is het terecht om alle handelingen te ontkennen met de 

woorden: "Hoe kan zo'n mens doden?" Ook wordt het Zelf, bijvoorbeeld omdat Hij 

door onwetendheid niet wordt onderscheiden van staten in de geest (buddhi-vrrtti's), 

gezien als de waarnemer van geluid en dergelijke objecten die onder meer door de 

geest worden waargenomen. Op dezelfde wijze denkt men dat het Zelf verlicht zal 

worden, alleen omdat Hij door onwetendheid (avidya a) wordt geassocieerd met een 

vorm van geestelijke waarneming waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen het 

Zelf en het niet-Zelf, terwijl het Zelf in werkelijkheid geen verandering heeft 

ondergaan. Vanuit de verklaring dat in het geval van een verlicht mens handelen 

onmogelijk is, is de conclusie van de Heer evident, dat handelingen die door de 

Geschriften worden opgelegd, bedoeld zijn voor degenen die niet verlicht zijn.  

Handelingen zijn bedoeld voor hen die niet verlicht zijn. 

Tegenwerping: Ook kennis is alleen bedoeld voor hen die niet verlicht zijn omdat 

het nutteloos is, net zoals het steeds maar weer malen van bloem, om kennis over te 

brengen aan hen die deze reeds bezitten. Daarom is het moeilijk uit te leggen dat 

handelingen zijn bedoeld voor degenen die niet verlicht zijn en niet voor hen die 

verlicht zijn. 

Antwoord: Dit bezwaar is ongegrond, omdat dit verschil kan worden verklaard 

door het bestaan of niet-bestaan van iets dat in beide gevallen wordt uitgevoerd. 

Ter toelichting: Voor degene die niet verlicht is blijft er iets te doen als men zich 

de betekenis van de verplichting van het Agnihotra-ritueel realiseert. Hij denkt dan 

dat Agnihotra en andere rituelen moeten worden uitgevoerd en dat de vele 

noodzakelijke ingrediënten moeten worden aangeschaft. Ook denkt hij: "Ik voer 

het uit en dit is mijn plicht." Als daarentegen de waarheid van de leerstelling in 

II.20 over de ware natuur van het Zelf wordt gerealiseerd, hoeft er niets meer te 

worden gedaan. Er is dan geen enkele andere gedachte meer aanwezig dan dat het 
Zelf één is en niet handelt. Zo wordt het verschil, waaraan hier wordt gerefereerd, 

verklaard. 

Bij degene die denkt dat het Zelf de handelingen verricht, zal onvermijdelijk het 

idee opkomen dat hij iets moet doen. Iemand die zo denkt, is geschikt om te 

handelen en daarom worden hem handelingen opgelegd. Deze mens is niet verlicht, 
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zoals wordt gezegd in vers II.19. In vers II.21 wordt de verlichte mens nader 

omschreven en wijzend op hem worden handelingen ontkend met de woorden: 

"Hoe kan een dergelijk mens doden?" Daarom hoeven een verlicht mens die het 

onveranderlijke Zelf heeft gezien en iemand die naar bevrijding snakt, alleen maar 

afstand te doen van handelingen.
40

 Daarom maakt Heer Nara ayan-a onderscheid 

tussen de verlichte Sa ambkhya's en degenen die de weg van handeling volgen en niet 

verlicht zijn, en leert hen de twee verschillende wegen (III.3). Op dezelfde manier 

zei Vya asa tegen zijn zoon: "Er zijn twee wegen." (Mokswadharma XXIV.6). Ook zei 

Vya asa dat de weg van handeling eerst komt en daarna het afstand doen. Onze Heer 

komt er in de Bhagavad Gitaa steeds weer op terug (zie III.27, 28 en V.13). 

Kennis van het Onveranderlijke Zelf is mogelijk. 

Tegenwerping: Sommige eigenwijze figuren zeggen dat geen enkel mens overtuigd 

kan raken van de volgende uitspraak: "Ik ben het onveranderlijke Zelf, de Ene, die 

niet handelt en die niet onderhevig is aan de zes mogelijke veranderingen als 

bijvoorbeeld geboorte, waaraan alle dingen in de wereld zijn onderworpen." Want 

als dit wordt gezegd, is men verplicht om afstand te doen van alle handelingen. 

Antwoord: Dit bezwaar is niet reëel, want dan zouden leerstellingen uit de 

Geschriften als 'het Zelf is ongeboren' (II.20) nutteloos zijn. Men zou de 

opponenten kunnen vragen waarom kennis over de onveranderlijkheid, het niet-

handelen, eenheid, enzovoorts van het Zelf niet op dezelfde manier in de 

Geschriften kan worden gegeven als de kennis over dharma en adharma en over 

degene die handelt en steeds opnieuw wordt geboren. 

Tegenwerping: Omdat het Zelf niet door de zintuigen kan worden waargenomen.  

Antwoord: Dit is niet juist, want de Geschriften zeggen: "Het kan alleen door de 

geest worden waargenomen." (Br r.Up. IV.19). De geest, die gezuiverd is door Sama 

en Dama, dat wil zeggen: door het onder controle brengen van het lichaam, de 

geest en de zintuigen, brengt het zintuig voort waarmee het Zelf kan worden 

gezien. Het is daarom uiterst riskant om te stellen dat een dergelijke kennis niet kan 

oprijzen als de Geschriften en hun toelichting
41

 (anumaana) de onveranderlijkheid 

van het Zelf leren.  

De verlichte mens moet zijn toevlucht nemen tot Jñaana-Yoga. 

Het is duidelijk dat als deze kennis oprijst, onvermijdelijk zijn tegenpool, 

onwetendheid, wordt verdreven. Deze onwetendheid is al genoemd in II.19. Daarin 

wordt geleerd dat het idee dat het Zelf doodt of wordt gedood, het gevolg is van 

onwetendheid. Omdat het Zelf onveranderlijk is, is het idee van de betrokkenheid 

                                                           
40 Hij die verlangt naar Moks wa maar nog geen kennis van het Zelf heeft voert de hem opgelegde 
handelingen vastberaden uit, omdat deze handelingen geen afbreuk doen aan zijn toewijding aan 
kennis. 
41 De toelichting luidt: veranderingen als geboorte, dood, handelen en dergelijke zijn evenmin 
inherent aan het Zelf als kindertijd, jeugd en ouderdom. 
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van het Zelf bij willekeurig welke handeling altijd het gevolg van onwetendheid. 

Alleen degene die handelt, onder invloed van wisselende omstandigheden, zet 

iemand anders, die er gevoelig voor is, aan tot handelen. Het is met name deze 

invloed, de directe oorzaak van alle handelingen, die de Heer Vasudeva ontkent in 

strofe II.21, omdat Hij wil aantonen dat de verlichte mens niets te maken heeft met 

enige handeling.  

Vraag: Wat moet hij dan doen? 

Antwoord: Er is al gezegd in III.3 dat Sa ambkhya's hun toevlucht moeten nemen tot 

Jñaana-Yoga, toewijding aan kennis. Ook onderwijst de Heer het afstand doen van 

alle handelingen met de woorden: "Omdat hij afziet van de gedachte aan 

handelingen, verblijft de mens die zichzelf beheerst vol geluk in het lichaam, de 

stad met negen poorten, terwijl hij niet handelt en geen aanleiding geeft tot 

handelen" (V.13). 

Tegenwerping: Het woord 'gedachte' betekent hier dat geen afstand wordt gedaan 

van spraak en fysieke handelingen. 

Antwoord: Nee, want er staat 'alle handelingen'. 

Tegenwerping: Hier wordt alleen bedoeld het afstand doen van mentale 

handelingen. 

Antwoord: Nee, omdat alle spraak en fysieke handelingen voorafgegaan worden 

door mentale activiteit, kunnen deze niet bestaan als de geest inactief is. 

Tegenwerping: Laat hem dan afstand doen van alle handelingen behalve spraak en 

fysieke handelingen die verplicht zijn gesteld door de Geschriften. 

Antwoord: Nee, want er staat: "geen handeling of aanleiding tot handelen." 

Tegenwerping: Dan betekent het dat het afstand doen van alle handelingen, dat hier 

door de Heer wordt onderwezen, alleen bedoeld is voor iemand die sterft en niet 

voor iemand die normaal leeft. 

Antwoord: Nee, want dan zou de stelling: "Hij verblijft in het lichaam, de stad met 

negen poorten" geen betekenis hebben. Van iemand die sterft kan niet worden 

gezegd dat hij door alle handelingen op te geven kan verblijven in het lichaam.  

Tegenwerping: Laten we het dan zo zeggen: "Zonder te handelen en zonder 

anderen tot handelingen aan te zetten, plaatst (samb + nyas) de van het lichaam 

gescheiden ziel van de verlichte mens alle handelingen in het lichaam en verblijft 

in geluk." Dat wil zeggen hij weet dat alle handelingen tot het lichaam behoren en 

niet tot het Zelf. Laten we dan niet zeggen: "Hij verblijft in het lichaam," zoals U 
heeft gedaan.  

Antwoord: Nee. Er wordt overal in de szruti en smrrti uitdrukkelijk gesteld dat het 

Zelf onveranderlijk is (en daarom kan het Zelf niet de oorzaak van enige handeling 

zijn). Bovendien betekent 'verblijven in', dat er een plaats is om te verblijven, 
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terwijl dat voor het afstand doen niet nodig is. Het Sanskrit woord samb + nyas 

betekent 'afstand doen' en niet 'plaatsen in.' 

De Gitaa-S Zaastra leert daarom dat hij die kennis van het Zelf heeft verkregen alleen 

zijn toevlucht moet nemen tot afstand doen en niet tot handelingen. In de volgende 

paragrafen waar het over het Zelf gaat, zal dit voortdurend worden aangetoond. 

Wat is de onveranderlijkheid van het Zelf? 

Terug naar het onderwerp. Er is gesteld dat het Zelf onverwoestbaar is. Wat 

betekent deze onverwoestbaarheid? Dit is het antwoord: 

vaasaam bsi jirn-aani yatha a vihaaya navaani gr-hn-aati naro 'paraan-i; 
tatha a szariraan-i vihaaya jirn-aanyanyaani sambyaati navaani dehi (22). 

II.22. Zoals een mens afgedragen kleren wegdoet en nieuwe aantrekt, zo doet 

het belichaamde Zelf versleten lichamen weg en gaat binnen in een nieuw 

lichaam. 

Op dezelfde manier als iemand in deze wereld afgedragen kleren wegdoet en 

nieuwe aantrekt, verlaat het belichaamde Zelf een oud lichaam en gaat een nieuw 

lichaam binnen zonder te veranderen. 

Waarom verandert het Zelf absoluut niet? De Heer zegt: 

nainamb chindanti szastra an-i nainamb dahati paavakah-; 
na cainamb kledayantyaapo na szos-ayati maarutah- (23). 

II.23. Wapens deren Hem niet en vuur verbrandt Hem niet. Water maakt 

Hem niet nat en de wind droogt Hem niet. 

Hij, oftewel het belichaamde Zelf waarover wij spreken, wordt niet door wapens 

zoals een zwaard in stukken gesneden. Omdat Hij ondeelbaar is, kan Hij niet 

hierdoor worden gedeeld. Evenmin wordt Hij verbrand en door vuur tot as 

gereduceerd. Ook kan water Hem niet nat maken. Water heeft de macht om iets dat 

is samengevoegd weer te ontleden in afzonderlijke delen door het te doordringen, 

en dit is niet mogelijk in het ondeelbare Zelf. Op een vergelijkbare manier 

vernietigt de wind een object dat vocht bevat door het te drogen, maar zelfs de 

wind kan het Zelf niet doen opdrogen. 

Daarom: 

acchedyo 'yamadaahyo 'yamakledyo 'szos-ya eva ca; 
nityah - sarvagatah- sthan -uracalo 'yamb sanaatanah- (24). 

II.24. Hij kan niet in stukken worden gesneden of worden verbrand en niet 

worden doordrenkt met water of door de wind verdroogd. Hij is eeuwig, alles 

doordringend, onveranderlijk, onbeweeglijk en zonder begin.  

Omdat het Zelf niet kan worden vernietigd door iets wat vernietigt als een zwaard, 

is Hij eeuwigdurend. Vanwege deze eeuwigdurendheid is Hij allesdoordringend. 

Omdat Hij allesdoordringend is, is Hij standvastig als een pilaar. Door 
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standvastigheid is het Zelf onwankelbaar en daarom is Hij eeuwig en niet het 

resultaat van enige oorzaak en niet nieuw. 

Men kan niet stellen dat in de verzen 21 tot 24 onnodige uitspraken worden gedaan 

en dat deze alleen herhalingen bevatten van hetgeen in vers 20 is gezegd over de 

eeuwigdurendheid en onveranderlijkheid van het Zelf en dat hetgeen in 21-24 is 

gezegd over het Zelf hieraan niets zou toevoegen. Sommige dingen zijn letterlijk 

herhaald en van andere alleen de strekking. Omdat het Zelf iets is dat uitermate 

moeilijk valt te begrijpen komt de Heer Vasudeva er steeds weer op terug. Hij 

gebruikt hierbij elke keer andere woorden, opdat op een of andere manier de 

waarheid kan doordringen tot het verstand van de sterfelijke wezens (sambsa arin's) 

waardoor hun sambsa ara kan worden beëindigd. 

Er is geen reden voor verdriet. 

Verder: 

avyakto 'yamacintyo 'yamavika aryo 'yamucyate; 
tasmaadevamb viditvainamb na anuszocitumarhasi (25). 

II.25. Hij wordt het ongemanifesteerde, het ondenkbare en onveranderlijke 

genoemd. Omdat ge weet dat Hij zo is, moet ge niet treuren.   

Omdat de zintuigen niet tot het Zelf kunnen doordringen, is Hij ongemanifesteerd 

en daarom ondenkbaar. Alleen datgene wat door de zintuigen kan worden 

waargenomen kan worden overdacht. Het Zelf is waarlijk ondenkbaar omdat de 

zintuigen geen toegang hebben tot Hem. Hij is onveranderlijk en bijvoorbeeld niet 

te vergelijken met melk dat van vorm verandert als het met karnemelk wordt 

vermengd. Hij is ook onveranderlijk omdat Hij geen delen heeft en datgene wat 

geen delen heeft, kan nooit enige verandering ondergaan. Omdat het Zelf 

onveranderlijk is, kan Hij niet worden veranderd. Als ge op deze manier het Zelf 

begrijpt, is er geen reden om te treuren en moet ge niet denken dat gij degene bent 

die doodt, en dat de anderen door U worden gedood. 

Voor het moment aannemende dat het Zelf niet eeuwig is, zegt de Heer:  

atha cainamb nityaja atamb nityamb vaa manyase mr-tam; 
tathaapi tvamb mahaaba aho nainamb szocitumarhasi (26). 

II.26. Maar, O Machtige in de wapenen, zelfs als ge van Hem denkt dat Hij 

altijd wordt geboren of altijd sterfelijk is, is er geen reden om op zo'n manier 

te treuren. 

Als we de algemene zienswijze volgen en aannemen dat het Zelf waarover we 
spreken, steeds opnieuw wordt geboren als een lichaam tot ontstaan komt en steeds 

sterft als het lichaam sterft, zelfs dan, O Machtige in de wapenen, hoeft ge niet op 

zo'n manier te treuren. De dood is immers onvermijdelijk voor alles wat geboren 

wordt, en alles wat dood is, wordt onvermijdelijk geboren. 

Bijgevolg: 
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ja atasya hi dhruvo mr-tyurdhruvamb janma mr-tasya ca; 
tasmaadaparihaarye 'rthe na tvamb szocitumarhasi (27). 

II.27. Alles wat geboren wordt, zal zeker sterven en alles wat dood is gegaan, 

wordt zeker weer opnieuw geboren. Treur daarom niet over wat 

onvermijdelijk is. 

De dood is onvermijdelijk voor datgene wat is geboren, terwijl de geboorte zeker is 

voor alles wat dood is. Omdat geboorte en dood onvermijdelijk zijn, moet ge niet 

treuren over iets wat onvermijdelijk is. Als dood natuurlijk is voor datgene dat 

geboren is en geboorte natuurlijk is voor datgene dat dood heeft gekend, is alles 

onvermijdelijk. Over iets wat onvermijdelijk is moet ge niet treuren. Het is 

bovendien niet juist om te treuren over schepselen die niets anders zijn dan 

samenvoegingen van materiële oorzaken en gevolgen, want: 

avyaktaadini bhutaani vyaktamadhyaani bhaarata; 
avyaktanidhanaanyeva tatra ka a paridevanaa (28). 

II.28. O Bhaarata, schepselen beginnen in het ongemanifesteerde, worden 

daarna waargenomen en verdwijnen dan weer in het ongemanifesteerde. 

Waarom zou men dan over hen treuren? 

De oorsprong van schepselen als zonen en vrienden, die voorafgaat aan de 

manifestatie, is het ongemanifesteerde (avyakta) dat niet wordt waargenomen. Zij 

zijn niets anders dan materiële elementen die door oorzaken en gevolgen worden 

samengevoegd. Nadat zij tot bestaan zijn gekomen, kan hun middelste staat, die 

aan de dood voorafgaat, worden waargenomen. Aan het eind is er geen 

waarneming meer, na de dood is er weer niet-waarneming. 

Het wordt als volgt gezegd: 

"Hij is gekomen uit het niet-waargenomene (het ongeziene) en is teruggegaan naar 

niet-waarneming (het ongeziene). Hij is niet de Uwe, noch bent U van hem. 

Waarom toch deze ijdele jammerklacht?" (Mahaabh. Striparva, 2-13). 

Welke reden is er eigenlijk voor gejammer als er alleen maar illusies zijn, die eerst 

niet worden waargenomen, dan wel en dan weer niet? 

Het Zelf waarover wordt gesproken is heel moeilijk te realiseren. Waarom zou ik 

het alleen U verwijten als de oorzaak, dat wil zeggen: illusie, voor iedereen 

hetzelfde is? De vraag is: Hoe komt het dat het Zelf zo moeilijk is te realiseren? De 

Heer spreekt: 

aaszcaryavatpaszyati kaszcidenamaaszcaryavadvadati tathaiva ca anyah-; 
aaszcaryavaccainamanyah- szr-n-oti szrutvaa 'pyenamb veda na caiva kaszcit (29). 

II.29. Men ziet Hem als een wonder, men spreekt over Hem als een wonder en 

men hoort over Hem spreken als een wonder. Hoewel men ernaar luistert, 

begrijpt niemand iets van Hem. 



39 

 

Men beschouwt het Zelf als een mirakel, als iets vreemds dat niet kan worden 

gezien en ineens wel kan worden gezien. En daarom spreekt de een over Hem als 

een wonder, terwijl een ander over Hem hoort spreken als een wonder. Hoewel 

men Hem ziet, over Hem hoort en over Hem spreekt, wordt Hij door niemand 

gerealiseerd. 

Men kan het ook als volgt uitdrukken: Hij die het Zelf ziet, is zelf al een wonder. 

Hij die over Hem spreekt en hoort, is maar één uit vele duizenden. Het Zelf is dus 

moeilijk te begrijpen. 

Met het volgende vers besluit de Heer dit onderwerp: 

dehi nityamavadhyo 'yamb dehe sarvasya bhaarata; 
tasmaatsarvaan-i bhuuta ani na tvamb szocitumarhasi (30). 

II.30. O Afstammeling van Bharata, het Zelf dat in alle lichamen woont, kan 

nooit worden gedood. Daarom hoeft ge over geen enkel schepsel te treuren.  

Hoewel het lichaam van elk willekeurig schepsel doodgaat, kan het Zelf niet 

worden gedood. Daarom hoeft ge over niemand te treuren, ook niet over Bhiswma. 

Een krijger moet strijden. 

In vers 30 wordt aangetoond dat er vanuit het standpunt van de absolute waarheid 

geen enkele reden is voor smart en gehechtheid. Naast dit standpunt van absolute 

waarheid is er nog iets anders: 

svadharmamapi caaveks-ya na vikampitumarhasi; 

dharmyaaddhi yuddhaacchreyo 'nyatks-atriyasya na vidyate (31). 

II.31. Ook vanwege Uw eigen plicht moogt ge niet verzaken. Want voor een 

krijger is er niets zo heilzaam als een gerechtvaardigde veldslag. 

Uitgaande van het feit dat strijden een plicht is voor een Ks watriya moogt ge er nu 

niet ineens van afzien. Het is een natuurlijke plicht voor een Ks watriya en daarom 

ook vanzelfsprekend voor U omdat ge deel uitmaakt van deze kaste. Het gevecht is 

een heilige plicht en niet in strijd met de Wet, want juist een goede toepassing van 

de Wet en het algemeen belang vereisen dat gebied wordt veroverd. Voor een 

Kswatriya is er niets meer heilzaam dan een dergelijke gerechtvaardigde strijd. 

En welke andere aanleidingen zijn er voor de slag? De Heer spreekt: 

yadr-cchayaa copapannamb svargadvaaramapaavr-tam; 
sukhinah- ks-atriyaah - paartha labhante yuddhamidr-szam (32). 

II.32. O Zoon van Prrtha a, gelukkig zijn de Kswatriya's die zo maar in een 

dergelijke slag terecht komen waarbij de poorten van de hemel openstaan. 

Zijn de Kswatriyas niet gelukkig die toevallig in een dergelijke slag terecht komen 

die als een open deur is naar de hemel? 

En omdat het Uw plicht is: 
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atha cettvamimamb dharmyamb san4graamamb na karis-yasi; 
tatah - svadharmamb kirtimb ca hitvaa paapamavaapsyasi (33). 

II.33. Als ge niet zult strijden in deze gerechtvaardigde slag, zondigt ge omdat 

ge Uw plicht verzaakt en Uw eer te schande maakt. 

Als ge daarentegen niet vecht in deze slag, die Uw plicht is en die niet tegen de 

Wet ingaat, dan zult ge door af te zien van het gevecht, Uw plicht verzaken en de 

eer verliezen die U heeft verworven in gevechten met bijvoorbeeld Mahaadeva.
42

 Zo 

begaat ge alleen maar zonde. 

Niet alleen hebt U Uw plicht en eer verzaakt, doch ook: 

akirtimb ca api bhuutaani kathayis-yanti te 'vyayaam; 
sambhaavitasya caakirtirmaran -aadatiricyate (34). 

II.34. De mensen zullen voor eeuwig schande van U spreken en voor een held 

is schande erger dan de dood. 

Lang na Uw dood zullen de mensen zich Uw schande herinneren. Voor iemand die 

als een held en rechtvaardig man is geëerd en in het bezit is van vele kwaliteiten is 

de dood te verkiezen boven schande. 

Verder: 

bhayaadran-aaduparatamb mambsyante tvaam b mahaarathaah -; 
yes-aam b ca tvamb bahumato bhu utvaa yaasyasi la aghavam (35). 

II.35. De grote krijgers in strijdwagens zullen denken dat U zich uit angst hebt 

teruggetrokken uit de slag en omdat U zo hooggeëerd bent, zult U door hen 

worden veracht. 

Duryodhana en andere grote krijgers die vechten met strijdwagens zullen denken 

dat U zich heeft teruggetrokken uit de slag uit vrees voor Karn -a en anderen, en niet 

uit medelijden. Wie zullen dit denken? Het zijn dezelfde personen, zoals 

Duryodhana en anderen, die U hebben geëerd om Uw vele edele kwaliteiten. 

Omdat ge hoog geëerd bent zult ge in hun ogen diep vallen. 

Verder: 

avaacyavaadaambszca bahuunvadis-yanti tavaahita ah-; 
nindantastava saamarthyamb tato duh-khataramb tu kim (36). 

II.36. Ook zullen Uw vijanden Uw macht bespotten en U verachten. Is er iets 

erger dan dit? 

                                                           
42 Toen Yudhiswt thira zijn koninkrijk had verspeeld, ondernam Arjuna een pelgrimstocht naar de 
Himaalayas om de goden gunstig te stemmen en van hen hemelse wapens te verkrijgen. Daar had 
hij een gevecht met S Ziva die de gedaante had aangenomen van een bergbewoner (Kira at ta). Nadat 
hij de ware identiteit had ontdekt van zijn tegenstander bewees hij Hem eer, en kreeg de Pas zupa-
ti-pijl, een projectiel van de hemel. 
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Er is geen groter pijn dan een dergelijke verachting. Als ge nu strijd levert met 

Karn-a en anderen: 

hato vaa praapsyasi svargamb jitvaa vaa bhoks-yase mahim; 
tasmaaduttis-t-ha kaunteya yuddhaaya kr-taniszcayah- (37). 

II.37. Als ge wordt gedood zult ge in de hemel komen; als ge zegeviert zult ge 

de aarde genieten. Sta daarom op, O Zoon van Kunti, en wees vastbesloten om 

te vechten! 

Als ge zegeviert betekent: als Karn -a en de andere helden verslagen zijn. Beide 

situaties zijn voor U gunstig. Sta daarom op met het vaste voornemen: "Ik zal de 

vijand overwinnen of sterven." 

 Luister nu naar de raad die ik U geef, terwijl U de komende strijd als Uw plicht 

beschouwt: 

sukhaduh-khe same kr-tvaa la abha ala abhau jayaajayau; 
tato yuddhaaya yujyasva naivamb paapamavaapsyasi (38). 

II.38. Beschouw plezier en pijn, winst en verlies, overwinning en nederlaag als 

hetzelfde, maak U klaar voor de strijd en zo zult ge geen zonde begaan! 

Beschouw plezier en pijn als hetzelfde betekent: zonder van het ene te houden en 

het andere te haten. Als ge zo strijdt, zult ge geen zonde begaan. [Dit voorschrift 

over vechten wordt slechts één keer vermeld]. 

Yoga. 

Om verdriet en gehechtheid te verdrijven zijn wereldse argumenten gebruikt (II.31-

38); deze vormen echter niet het hoofdbestanddeel van wat is gezegd. Het 

realiseren van de Opperste Werkelijkheid is het belangrijkste onderwerp van dit 

gedeelte van het hoofdstuk (II.12 e.v.), zoals al eerder in vers II.20 en de volgende 

verzen is behandeld. Dit wordt afgesloten met vers II.39 om de onderwerpen in de 

szaastra duidelijk van elkaar te onderscheiden. Zoals hier wordt aangetoond, wordt 

dit onderscheid in de szaastra gemaakt om later (III.3) de gedeelten die de twee 

wegen behandelen vlotter te kunnen aangeven. 

Tevens zullen de toehoorders het door deze aanpak gemakkelijker begrijpen. 

Daarom zegt de Heer: 

es-a a te 'bhihitaa saan4khye buddhiryoge tvimaamb szr-n-u; 
budhyaa yukto yayaax paartha karmabandhamb prahaasyasi (39). 

II.39. Datgene dat is gezegd, is kennis die betrekking heeft op Saambkhya. 

Luister nu naar kennis over Yoga die U, nadat U deze heeft verkregen, in 

staat zal stellen om de boeien van handeling te verbreken! 

Datgene wat U is verteld, gaat over kennis (buddhi) met betrekking tot Saambkhya, 

de ware natuur van de Absolute Werkelijkheid. Dit is kennis waardoor het kwaad 
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dat de oorzaak is van sambsaara43
 (verdriet, gehechtheid en dergelijke) kan worden 

gestopt. Luister nu naar de hiernavolgende lessen over Yoga, dat het middel is om 

kennis te verwerven over Sa ambkhya. Deze Yoga gaat uit van de aanbidding van 

IIszvara door het beoefenen van sama addhi of het verrichten van handelingen zonder 

gehechtheid nadat alle paren van tegenstellingen (zoals warmte en kou) zijn 

geëlimineerd. 

Hij prijst de kennis van Yoga om er belangstelling voor op te wekken. O Zoon van 

Prrtha a, wanneer ge kennis over Yoga bezit zult ge de boeien van handelingen 

(karma) afwerpen en die van dharma en adharma, van deugd en zonde, en van eer 

en schande. Het verbreken van de boeien is alleen mogelijk door verkrijging van 

kennis over het Zelf door middel van Goddelijke Genade (IIszvara-prasaada). 

Yoga, een veilige weg. 

Verder: 

nehaabhikramanaaszo 'sti pratyavaayo na vidyate; 
svalpamapyasya dharmasya tra ayate mahato bhayaat (40). 

II.40. Geen enkele inspanning is tevergeefs en het kan niet schaden. Zelfs het 

kleinste beetje van deze kennis beschermt tegen de grote angst. 

In tegenstelling tot bijvoorbeeld in de landbouw gaat geen enkele inspanning 

geheel verloren op de weg naar Mokswa, deze weg van toewijding door middel van 

handelingen. Dit betekent dat er geen twijfel is over het resultaat van inspanningen 

op de weg van Yoga. Bovendien is het niet mogelijk dat er enige schade ontstaat 

zoals soms het geval is bij medische behandelingen. 

Wat is het resultaat? Elke inspanning op de weg van Yoga, hoe klein ook, bewaart 

iemand voor de grote angst, tegen de angst van sambsaara, van geboorte en dood.  

Kennis is één. 

De kennis over Saambkhya en Yoga die tot nu toe is behandeld, gaat uit van het 

volgende principe: 

vyavasaayaatmikaa buddhirekeha kurunandana; 
bahuszaakhaa hyanantaas zca buddhayo 'vyavasaayinaam (41). 

II.41. O Zoon van Kuru, dit is een absoluut en éénpuntig inzicht. 

Onstandvastige personen hebben eindeloze en veelvertakte meningen.  

O Zoon van Kuru, op deze weg naar gelukzaligheid is er maar één absoluut inzicht 

en dat staat haaks op alle andere zeer wisselende ideeën. Dit inzicht komt voort uit 

de ware bron van kennis. De andere tegengestelde ideeën zijn zeer verschillend. 
Door te handelen op basis van deze veelvertakte ideeën wordt sambsaara eindeloos 

en gaat steeds verder. Wanneer echter deze eindeloos gevarieerde ideeën stoppen, 

door onderscheid via de ware bron van kennis, stopt ook sambsaara. Door de grote 

                                                           
43 Het negeren van de ware natuur van het Zelf. 
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mate van variatie in de ideeën zijn de gedachten van deze besluiteloze mensen 

eindeloos, omdat zij geen op ware kennis gebaseerd onderscheidingsvermogen 

bezitten.  

Er is geen wijsheid mogelijk voor hen die alleen met de wereld bezig zijn. 

Wat betreft degenen die geen vast besluit kunnen nemen: 

yaamimaamb pus-pitaamb  vaacamb pravadantyavipaszcitah-; 
vedavaadarataah- paartha na anyadastiti va adinah- (42). 

II.42 zie vers 44. 

kaamaatmaanah- svargaparaa janmakarmaphalapradaam; 
kriyaaviszes-abahulaamb bhogaiszvaryagatimb prati (43). 

II.43 zie vers 44. 

bhogaiszvaryaprasaktaanaamb tayaa 'pahr-tacetasaam; 
vyavasaayaatmikaa buddhih - samaadhau na vidhiyate (44). 

II.42-44. Een vast besluit kan niet worden gevormd in de geest van hen die 

gehecht zijn aan plezier en macht (44) en waarvan de geest in beslag genomen 

is door het bloemrijk taalgebruik van de onwetenden en die verrukt zijn van 

de Vedische rituelen, zeggend: "Er is niets anders," O Zoon van Prrtha (42). 

Zij zijn vol wensen en hun hoogste doel is het bereiken van de hemel. Dit is 

gericht op handelingen om genot en macht te verkrijgen en het resulteert 

slechts in nieuwe geboorten (43). 

Zij zijn onwetend en hebben geen onderscheidingsvermogen. Zij verlustigen zich 

in Vedische uitspraken waarin de goden voor vele doeleinden worden vereerd. Zij 

zeggen dat de hemel (svarga) of vee en andere wensen alleen door woorden kunnen 

worden verkregen. Zij zijn vol wensen die zij steeds najagen. Hun uiteindelijke 

doel is de hemel (svarga). Zij spreken een bloemrijke taal die zeer aangenaam is 

om te horen. Zij zeggen dat geboorte de beloning is van handelingen en dat er 

specifieke handelingen zijn waarmee men de hemel (svarga), vee of nageslacht en 

dergelijke kan verkrijgen of genot en macht. Door dit gepraat dwalen deze dwaze 

mensen rond in sambsaara. Zij vinden plezier en macht noodzakelijk, zij zijn er 

verliefd op, en hebben zich er mee geïdentificeerd. Hun intelligentie en wijsheid 

zijn als het ware verblind door deze manier van spreken en zij verrichten 

uitsluitend allerlei handelingen, die hierop gericht zijn. In hun geest, samaadhi, 
buddhi en antah-karan-a, zijn alle aspecten van genot verzameld voor de Purus-a of 

individuele ziel en daardoor kan er geen vast besluit of wijsheid over Sa ambkhya of 

Yoga opkomen. 

Advies voor de Yogi. 

De Heer spreekt nu over de gevolgen voor deze wellustige mensen die geen onder-

scheidingsvermogen hebben: 
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traigun -yavis-ayaa vedaa nistraigun-yo bhavaarjuna; 
nirdvandvo nityasattvastho niryogaks-ema aatmavaan (45). 

II.45. De Veda’s gaan over de drie gun-as. O Arjuna, bevrijd U van de drie 

 gun-a's en word vrij van de dualiteit en van bezit terwijl ge steeds in het Zelf 

(Sattva of Goedheid) gevestigd blijft en daarmee altijd in evenwicht! 

De Veda's
44

 gaan over de drie gun-a's met sambsaara45
 als onderwerp. Gij, 

daarentegen, kunt er maar beter vrij van zijn, dat wil zeggen: zonder wensen. Wees 

vrij van dualiteit (dvandva) en van alle tegenstellingen die de oorzaken zijn van 

plezier en pijn! Blijf altijd in Sattva en oefen U in zuiverheid! Voor iemand die 

erop uit is om steeds meer te verwerven en dat angstvallig te bewaken is deugd 

onmogelijk. Houd U daarom niet bezig met het verwerven of het bewaren van 

bezit, maar beheers Uzelf en wees op Uw hoede!
46

 Dit advies zult ge moeten 

opvolgen bij de beoefening van Uw plicht.  

Karma Yoga. 

Vraag: Als men niet moet streven naar al die schitterende voordelen die volgens 

zeggen het resultaat zijn van Vedische rituelen, waarom worden ze dan uitgevoerd 

en opgedragen aan de IIszvara? 

Antwoord: Luister naar het volgende: 

yaavaanartha udapaane sarvatah - samplutodake; 
ta ava ansarves-u deves-u braahman -asya vijaanatah - (46). 

II.46. Voor een verlichte Brahmaan hebben de Veda's net zoveel nut als een 

waterreservoir in relatie tot de zondvloed. 

De functies van een bron, een reservoir of andere kleinere watervoorraad, als 

baden, drinken en dergelijke zijn dezelfde als die van een alles omvattende 

zondvloed en maken er onderdeel van uit. Evenzeer is alle praktische toepassing 

van Vedische rituelen onderdeel van de ware kennis die een Brahmaan bezit die 

afstand heeft gedaan van de wereld, en de waarheid over de Absolute 

Werkelijkheid geheel heeft gerealiseerd. Zondvloed staat hier voor Ware Kennis.
47

 

De szruti zegt: "Alle goede daden die worden verricht horen Hem toe die weet wat 

                                                           
44 Dat wil zeggen de Karmaka an -d da, het rituele gedeelte van de Veda's. 
45 Dat bestaat uit goede, slechte en neutrale handelingen en hun gevolgen die voortkomen uit de 
gun -a's. 
46 Geef niet toe aan zintuiglijke objecten! 
47 Dit houdt in dat alle vreugde die voortkomt uit handelingen die door de Veda's worden voorge-
schreven, onderdeel is van de gelukzaligheid die de gerealiseerde mens ervaart als de essentie 
van zijn eigen Zelf. Iedereen zal moeten toegeven dat alle beperkte vormen van gelukzaligheid 
opgenomen zijn in de Onbeperkte Gelukzaligheid. Daarom kan de Weg van Karma-Yoga, die 
uiteindelijk leidt tot de verwerving van de oneindige gelukzaligheid van het Zelf, niet nutteloos 
zijn zoals de vragensteller veronderstelt. 
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hij (Raikva) wist." (Ch.Up. 4.1.4). Hetzelfde wordt ook hierna gezegd (Bh.G. 

IV.33). 

Daarom
48

 geldt dat het noodzakelijk is voor degene, die in staat is om handelingen 

te verrichten, om dit ook te doen, voor hij geschikt is om de weg van kennis te 

volgen. En wat Uzelf betreft: 

karman-yevaadhikaaraste maa phales-u kadaacana; 
maa karmaphalaheturbhuurmaa te san4go 'stvakarman-i (47). 

II.47. Houd U alleen bezig met de handeling zelf en nooit met het resultaat! 

Laat het resultaat nooit Uw beweegreden zijn en laat U niet verleiden tot 

inertie! 

Ge zijt slechts bevoegd om te handelen en niet voor de weg van kennis. Laat onder 

geen enkele omstandigheid de wens tot resultaat de drijfveer zijn om te handelen! 

Als ge verlangt naar de resultaten van de handelingen zult ge ook de vruchten 

moeten oogsten. Verricht daarom geen handelingen om resultaat te verwerven! Als 

iemand handelingen verricht met het oog op het resultaat zal hij als gevolg hiervan 

opnieuw worden geboren. Laat U evenmin verleiden tot inertie omdat U denkt: 

"Welk nut hebben deze vermoeiende handelingen als het resultaat niet mag worden 

opgeëist?" 

Hoe moet men handelingen verrichten als men deze niet wil verrichten om het 

resultaat? Dit is het antwoord:  

yogasthah- kuru karmaan-i san4gamb tyaktvaa dhanañjaya; 

siddhyasiddyoh- samo bhuutvaa samatvamb yoga ucyate (48). 

II.48. O Dhanañjaya, verricht Uw handelingen in voortdurende toewijding en 

wees niet gehecht aan succes of mislukking! Yoga is gelijk aan 

gelijkmoedigheid.  

Wees standvastig in Uw toewijding (Yoga) en handel uitsluitend in de naam van 

God, waarbij zelfs gedachten als "Moge het God behagen" worden losgelaten en 

succes of mislukking U niet uit evenwicht brengen! Succes (siddhi) bestaat uit het 

verwerven van kennis (jña ana) in de geest (Sattva) waarbij zuiverheid wordt 

verkregen wanneer handelingen door iemand worden verricht zonder het resultaat 

op te eisen. Mislukkingen zijn het gevolg van het omgekeerde.  

Wat is die toewijding (Yoga) bij het verrichten van handelingen waartoe Arjuna 

wordt aangespoord? Dit is het antwoord: "Gelijkmoedigheid in de geest bij succes 

en mislukking wordt toewijding genoemd." (Yoga). Ter vergelijking met de op 

deze wijze uitgevoerde handelingen in dienst van IIszvara en met gelijkmoedige 
geest, wordt gezegd: 

                                                           
48 Omdat de Weg van Karma Yoga niet nutteloos is. 
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du uren-a hyavaramb karma buddhiyogaaddhanañjaya; 
buddhau szaran-amanviccha kr-pan-aah- phalahetavah- (49). 

II.49. Voorwaar, handeling is verre inferieur aan toewijding in wijsheid 

(buddhi-yoga). Neem Uw toevlucht tot wijsheid (buddhi)! Degenen die alleen 

voor resultaat werken zijn er ellendig aan toe. 

Handelingen die door iemand verricht worden om het resultaat zijn verre inferieur 

aan toewijding in wijsheid, dat wil zeggen aan handelen met een gelijkmoedige 

geest. De eerste methode is de oorzaak van geboorte en dood, O Dhanañjaya. 

Neem daarom Uw toevlucht tot de wijsheid van Yoga, liever nog tot de wijsheid 

van Sa amkhya die verschijnt als Yoga zich heeft ontwikkeld. Zoek dus toevlucht tot 

de kennis van de Opperste Werkelijkheid! Zij die inferieure handelingen verrichten 

door verlangen naar het resultaat van de handelingen zijn er ellendig aan toe. De 

szruti zegt: 

"O Gaargi, hij die deze wereld verlaat zonder de Akswara, de Onvergankelijke, te 

kennen, is er ellendig aan toe." (Br r.Up. 3.8.10). 

De waarde van Wijsheid. 

Luister nu naar de resultaten welke worden verkregen als iemand z'n plicht doet 

met een gelijkmoedige geest: 

buddhiyukto jahaatiha ubhe sukr-tadus-kr-te; 
tasmaadyogaaya yujyasva yogah - karmasu kauszalam (50). 

II.50. Hij, die begiftigd is met wijsheid, bevrijdt zichzelf zowel van goede als 

slechte daden. Wees daarom toegewijd! Toewijding geeft grote kracht bij het 

handelen. 

Iemand die gelijkmoedig is van geest ontdoet zich in deze wereld van verdiensten 

en zonden (sukrrta en duswkrrta, pun-ya en paapa), omdat hij een zuivere geest en 

kennis heeft verkregen. Oefen U daarom in toewijding en gelijkmoedigheid! 

Toewijding geeft kracht, omdat de geest voortdurend op de IIszvara gericht blijft. 

Toewijding is gelijkmoedigheid van geest ongeacht succes of mislukking bij het 

verrichten van handelingen en het doen van zijn plicht Het is zeker een kracht 

omdat handelingen die normaal leiden tot gehechtheid aan resultaat, deze 

eigenschap verliezen als ze worden uitgevoerd met een evenwichtige geest. Wees 

daarom gelijkmoedig! 

Resultaten van Karma Yoga 

karmajamb buddhiyuktaa hi phalamb tyaktva a manis-in -ah-; 
janmabandhavinirmuktaah- padamb gacchantyanaamayam (51). 

II.51. Wijze mensen doen afstand van de resultaten van handelingen. Omdat 

zij kennis bezitten en bevrijd zijn van de ketenen van geboorte worden zij 

boven het kwaad verheven.  
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Wijze mensen die een evenwichtige geest bezitten geven de resultaten van 

handelingen op, dat wil zeggen: zij worden bevrijd van goede en slechte geboorten. 

Dan verwerven zij kennis. Nog tijdens hun leven wordt de verbinding met geboorte 

losgelaten en bereiken zij de hoogste verblijfplaats van Vis wn-u, ofwel mokswa of 

bevrijding en zijn vrij van alle beroering. 

De wijsheid (buddhi) die in de drie verzen 49 t/m 51 wordt bedoeld, is de Saambkhya 

(en niet de Yoga) wijsheid, die kennis inhoudt van de Absolute Werkelijkheid (te 

vergelijken met de zondvloed) die opkomt als de geest is gezuiverd door Karma 

Yoga. Er wordt namelijk gezegd in II.50 dat bevrijding van goede en slechte daden 

het directe resultaat is van wijsheid. 

Wanneer wordt die standvastigheid bereikt, waarvan wordt gezegd dat deze oprijst 

als de geest is gezuiverd door Karma-Yoga of door toewijding door handelingen? 

Dit is het antwoord: 

yadaa te mohakalilamb buddhirvyatitaris-yati; 
tadaa gantaasi nirvedamb szrotavyasya szrutasya ca (52). 

II.52. Wanneer Uw geest het moeras van illusie oversteekt, zult ge alles wat ge 

nog zult horen of al gehoord hebt, verafschuwen. 

Als Uw intuïtie (buddhi) het moeras van illusies oversteekt, die de oorzaak is van 

het verwarren van het Zelf met het niet-Zelf waardoor de geest (antah-karan -a) zich 

richt op zintuiglijke objecten, dat wil zeggen: als Uw rede gezuiverd is, dan zult U 

zich in afschuw afwenden van alles wat U nog zult horen of al gehoord hebt
49

; het 

zal U geheel nutteloos voorkomen. 

Men kan zich de vraag stellen: "Wanneer zal ik de ware Yoga of vaste overtuiging 

van de Opperste Waarheid verkrijgen en het moeras van illusies oversteken en 

wijsheid verwerven door het Zelf te kennen?" 

Luister: 

szrutivipratipannaa te yadaa stha asyati niszcalaa; 
samaadhaavacalaa buddhistadaa yogamavaapsyasi (53). 

II.53. Gij zult Yoga bereiken wanneer Uw geest, verbijsterd door wat ge hebt 

gehoord, standvastig en onbeweeglijk in het Zelf is gevestigd. 

Uw geest is verbijsterd door alles wat ge hebt gehoord over complexiteit van 

doelen en middelen en hun onderlinge relaties in het leven van activiteiten en dat 

van afzondering. Als Uw geest (buddhi = antah-karan-a) vast gevestigd is in het Zelf 

(samaadhi: het objectieve punt in Uw meditatie) zonder afleiding (viks wepa = 
viparyaya) of twijfel (vikalpa = sambsaya) zult ge Yoga verkrijgen en sama adhi, dat 

wil zeggen: kennis die oprijst uit onderscheidingsvermogen.  

  

                                                           
49 Behalve uiteraard de leer van de geschriften over de A Atman, het Zelf. 
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De specifieke Kenmerken van een volmaakte Wijze. 

Nu hij kans ziet om vragen te stellen, vraagt Arjuna nieuwsgierig naar de 

specifieke kenmerken van iemand die wijsheid heeft verkregen door voortdurende 

overweging (samaadhiprajña a): 
arjuna uvaaca: 
sthitaprajñasya kaa bhaas-aa samaadhisthasya keszava; 
sthitadhih- kim b prabhaas-eta kimaasita vrajeta kim (54). 

Arjuna sprak: 

II.54. O Keszava, hoe kan men iemand omschrijven die standvastig is in kennis 

en voortdurend verblijft in contemplatie? Hoe spreekt hij, zit hij en beweegt 

hij? 

Wat zijn de kenmerken van een mens die er vast van overtuigd is dat hij de 

Opperste Brahman is en die gericht is op contemplatie (sama adhi)? Wat zeggen 

anderen van hem? Hoe spreekt hij zelf en hoe zit hij? En hoe loopt hij? Arjuna 

vraagt dit in dit vers om de specifieke eigenschappen te weten te komen van 

iemand die standvastig is in kennis (sthitaprajña). 

Te beginnen bij II.55 tot aan het einde van de dialoog (adhya aya) worden de karak-

teristieke eigenschappen onderwezen van iemand die standvastige kennis heeft 

verworven, samen met de methoden om deze kennis te verkrijgen. Dit is zowel 

bestemd voor iemand die direct afstand heeft gedaan van alle handelingen en be-

gonnen is aan de weg van Toewijding aan kennis (jñaana-yoga-niswttha) als iemand 

die dit stadium heeft bereikt door Toewijding aan handelingen (karma-yoga). 

Overal waar spirituele kennis wordt onderwezen (adhyaatma-szaastra), worden de 

karakteristieke kenmerken van de geslaagde Yogi onderwezen als middel (om deze 

staat te bereiken) omdat zij slechts door inspanning zijn te verkrijgen. De Heer 

geeft nu aan wat deze kenmerken zijn en die, omdat ze door inspanning worden 

verkregen, tegelijkertijd het middel daartoe zijn. 

(1) Bevrediging in het Zelf: 

szribhagavaanuvaaca: 
prajahaati yadaa kaamaansarvaanpaartha manogataan; 
aatmanyevaatmanaa tus-t-ah - sthitaprajñastadocyate (55). 

De Gezegende Heer sprak: 

II.55. Als een mens alle wensen van de geest volledig opgeeft en in zichzelf 

alleen bevrediging vindt in het Zelf, dan wordt hij iemand met ware en stand-

vastige kennis genoemd.  

Als een mens alle wensen, die in het hart opkomen, volledig opgeeft en verzadigd 

is met het Ware Binnenste Zelf (Pratyaga atman) in zichzelf zonder verlangen naar 

aardse bezittingen, en zich afwendt van al het andere omdat hij de eeuwige nectar 

heeft verworven, dan wordt hij een wijs mens (vidva an) genoemd. Zijn kennis over 

het Zelf en het niet-Zelf die voortkomt uit onderscheidingsvermogen is permanent 
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geworden. [De conclusie kan worden getrokken dat hij een gek of maniak zou zijn 

als hij, nadat hij alle wensen heeft opgegeven, geen enkele bevrediging zou 

ondervinden tijdens dit leven. Daarom worden de woorden 'bevrediging in het Zelf' 

gebruikt]. Het betekent dat iemand die alle wensen over kinderen, bezit of de 

wereld heeft opgegeven, afstand heeft gedaan van alle handelingen en geniet van 

en speelt met het Zelf, iemand is met ware en standvastige kennis.  

(2) Gelijkmoedigheid bij plezier en pijn. 

Bovendien: 

duh-khes-vanudvignamanaah- sukhes-u vigataspr-hah-; 
vitaraagabhayakrodhah- sthitadhirmunirucyate (56). 

II.56. Iemand wiens hart niet verstoord wordt door tegenslag en alle verlangen 

naar genot achter zich heeft gelaten en die geen gehechtheid, vrees of woede 

meer kent, wordt een wijze genoemd en een mens met ware en standvastige 

kennis. 

Zijn hart wordt niet verstoord door tegenslag als ziekte
50

 (adhyaatmika) en 

dergelijke. Zijn verlangen naar genot neemt niet toe naarmate meer genot wordt 

verkregen, in tegenstelling tot vuur dat aanwakkert naarmate meer brandstof wordt 

toegevoegd. Hij wordt iemand met ware en standvastige kennis genoemd en een 

wijze, een sambnya asin en iemand die afstand heeft gedaan van handelingen. 

(3) Afwezigheid van gehechtheid, genot en tegenzin. 

Verder: 

yah- sarvatraanabhisnehastattatpraapya szubhaaszubham; 
naabhinandati na dves-t-i tasya prajñaa pratis-t-hitaa (57). 

II.57. Hij die aan niets is gehecht, noch aan het goede noch aan het kwade en 

zich niet erover verheugt of erover treurt, verkrijgt standvastige kennis. 

(4) Volledig terugtrekken van de zintuigen van hun objecten. 

yadaa sambharate caayamb kuurmo 'n4gaaniva sarvaszah-; 
indriyaan-indriyaarthebhyastasya prajñaa pratis-t-hitaa (58). 

II.58. Als hij de zintuigen volledig terugtrekt van de zintuiglijke objecten, 

zoals een schildpad zijn ledematen intrekt, dan is zijn kennis standvastig 

geworden. 

                                                           
50 Er zijn drie categorieën van tegenslagen: 
Adhyaatmika, als gevolg van lichamelijke klachten; Adhibhautika, als gevolg van externe 
objecten zoals een tijger; Adhidaivika, het gevolg van de werking van grote, intelligente 
kosmische krachten die regen of storm veroorzaken, wezens als Yaks wa's, Rakswasa's en Piszaaca's. 
Dezelfde drie categorieën bestaan ook bij genot. 
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Hij die toegewijd is en zich inspant op de weg van kennis (jña ana-niswttha) trekt zijn 

zinnen terug van alle objecten zoals een schildpad uit angst zijn ledematen volledig 

intrekt. 

Vraag: De zintuigen van een ziek mens die nergens meer aan deel kan nemen, 

trekken zich terug van zintuiglijke objecten, maar de wens ernaar blijft. Hoe kan 

dat stoppen? 

Antwoord: Luister: 

vis-ayaa vinivartante niraahaarasya dehinah-; 
rasavarjamb raso 'pyasya paramb dr-s-t-vaa nivartate (59). 

II.59. Men kan zich onthouden van de dingen doch deze verliezen niet hun 

aantrekkingskracht. Als men echter de Allerhoogste heeft gezien houdt dit 

verlangen ook op. 

Vis wayaah - betekent letterlijk zintuiglijke objecten, doch wordt gebruikt in de 

betekenis van zintuigen. De zintuigen kunnen zich werkelijk terugtrekken van de 

dingen en dit geldt zelfs voor iemand die onwetend is en afstand doet van alle 

genietingen door de uiterste versterving; echter de aantrekkingskracht (rasa) of 

smaak voor deze objecten blijft aanwezig. (Rasa wordt hier gebruikt in de 

betekenis van aantrekkingskracht of smaak in uitdrukkingen als 'svarasena 

pravrrttah-', 'rasikah-' en 'rasajñah -'). Bij de toegewijde die de Opperste Werkelijkheid, 

Brahman, heeft gezien en denkt: "Ik ben zelf Dat" verdwijnt zelfs deze subtiele 

aantrekkingskracht. Deze gewaarwording van zintuiglijke objecten wordt als het 

ware onvruchtbaar (nir-bija) en verliest elk spoortje kwaad. Het betekent dat als er 

geen juiste kennis aanwezig is, de aantrekkingskracht voor zintuiglijke objecten 

niet kan worden uitgeroeid.
51

 Daarom moet standvastigheid van juiste kennis 

(prajña a) worden verkregen. 

Onmatig gebruik van de zintuigen veroorzaakt onheil. 

Hij die standvastig wil zijn in juiste kennis (prajñaa) moet eerst de zintuigen onder 

controle brengen. In het omgekeerde geval zullen zij kwaad stichten. Dus zegt de 

Heer: 

yatato hyapi kaunteya purus-asya vipaszcitah -; 
indriya an -i pramaathini haranti prasabhamb manah- (60). 

II.60. O Zoon van Kunti, zelfs als hij alle moeite doet om ze te beheersen 

nemen de gevaarlijke zintuigen met geweld de geest van een wijs mens met 

zich mee.  

                                                           
51 Het is niet toevallig (anyonya aszraya) dat kennis opkomt als wensen worden uitgeroeid en dat 
wensen verdwijnen als kennis opkomt. Wensen in de meest elementaire betekenis verdwijnen al 
bij een glimpje kennis en als deze kennis standvastiger wordt en meer ontwikkeld, worden zelfs 
de meest subtiele wensen uitgeroeid. 
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De zintuigen zijn gevaarlijk. Zij werken opwindend op de geest van iemand die een 

voorkeur heeft voor zintuiglijke objecten. Na opwinding veroorzaakt te hebben, 

nemen zij de geest met geweld met zich mee ondanks het feit dat de mens 

klaarwakker is (terwijl hij steeds denkt aan de kwalijke kant van zintuiglijke 

objecten) en de geest begiftigd is met onderscheidingsvermogen.  

(5) Toewijding aan de Heer. 

Daarom: 

ta ani sarvaan-i sambyamya yukta a asita matparah-; 
vasze hi yasyendriyaan -i tasya prajñaa pratitis-t-hita a (61). 

II.61. Terwijl hij alle zintuigen beheerst moet een mens standvastig zijn en 

gericht op Mij. Hij heeft standvastige kennis als zijn zintuigen onder controle 

zijn gebracht. 

Hij moet de zintuigen beheersen, zich niet bewegen en de geest op Mij, Vasudeva, 

het Innerlijke Zelf van alles, richten; hij moet denken: "Ik ben geen ander dan 

Hem." De kennis van deze toegewijde is standvastig als door oefening de zintuigen 

onder controle zijn gebracht. 

Gedachten aan zintuiglijke objecten zijn de bron van alle kwaad. 

De Heer vervolgt en geeft aan wat de oorzaak is als men geen succes heeft: 

dhyaayato vis-ayaanpumbsah- san4gastes-uupaja ayate; 
san4gaatsañjaayate kaamah- kaamaatkrodho 'bhijaayate (62). 

II.62. Als een mens aan iets denkt ontstaat er aantrekkingskracht voor. Uit 

aantrekkingskracht ontstaat verlangen en uit verlangen ontstaat toorn. 

Aantrekkingskracht voor objecten ontstaat als men er op een bepaalde manier aan 

denkt.
52

 Toorn ontstaat als het verlangen op een of andere manier wordt 

gefrustreerd. 

krodhaadbhavati sammohah- sammohaatsmr -tivibhramah-; 
smr-tibhrambszaadbuddhinaaszo buddhinaaszaatpran-aszyati (63). 

II.63. Uit toorn ontstaat misleiding, uit misleiding ontstaat geheugenverlies, uit 

geheugenverlies ontstaat verlies van onderscheidingsvermogen. Dan is de 

mens volkomen verloren. 

Uit toorn ontstaat misleiding, dat wil zeggen: het verlies van het vermogen om 

tussen goed en kwaad te onderscheiden. Het is zelfs mogelijk dat een mens zijn 

Guru beledigt als hij verblind is door woede. Hieruit volgt verlies van geheugen. 
Ondanks de gunstige omstandigheden komen de herinneringen aan hetgeen hij 

geleerd heeft (szaastra) en aan de leermeester (a acaarya) niet op. Uit dit 

geheugenverlies ontstaat het verlies van onderscheidingsvermogen (buddhi), het 

                                                           
52 Bijvoorbeeld aan de schoonheid ervan. 
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vermogen van het innerlijk orgaan van de geest (antah-karan -a) om onderscheid te 

maken tussen goed en kwaad (ka arya en akaarya). Door verlies van 

onderscheidingsvermogen wordt hij volkomen in het verderf gestort. Een mens is 

alleen maar mens zolang zijn antah-karan -a in staat is om onderscheid te maken 

tussen goed en kwaad. Als het dit niet meer kan, is de mens volkomen in het 

verderf gestort. Door verlies van onderscheidingsvermogen (antah-karan-a, buddhi) 

is hij verloren en is hij uitgesloten van menselijke ontwikkeling. 

Beheersing van de zintuigen geeft vrede en geluk. 

Het denken aan zintuiglijke objecten is de oorzaak van alle kwaad. Nu wordt 

aangegeven hoe men zich ervan kan bevrijden (moks wa): 

raagadves-aviyuktaistu vis-ayaanindriyaiszcaran; 

aatmavaszyairvidheyaatmaa prasa adamadhigacchati (64). 

II.64. Hij die zichzelf beheerst en de dingen benadert terwijl hij zijn zintuigen 

beheerst en vrij is van voorkeur en afkeer, bereikt vrede. 

De natuurlijke activiteit van de zintuigen gaat steeds gepaard met liefde en haat. 

Hij die naar bevrijding verlangt, gebruikt de zintuigen, zoals het gehoor enz. alleen 

als het niet te vermijden is, zonder voorkeur of afkeer en volledig onder controle 

gebracht, waarbij het innerlijk orgaan van de geest (aatman, antah-karan-a) 

gehoorzaamt aan wat hij wil. Zo iemand verkrijgt vrede, kalmte en zelfbeheersing. 

Vraag: Wat gebeurt er als vrede is bereikt? 

Antwoord: Luister: 

prasaade sarvaduh-khaanaam b haanirasyopajaayate; 
prasannacetaso hyaaszu buddhih - paryavatis-t-hate (65). 

II.65. In vrede houdt zijn lijden op omdat de rede van iemand met een stille 

geest spoedig standvastig wordt. 

Bij het bereiken van vrede komt er een einde aan het geestelijk en lichamelijk 

lijden van de toegewijde. De rede van iemand met een zuivere geest wordt spoedig 

standvastig en dringt evenals aakaasza overal in door, dat wil zeggen: zij blijft 

constant als het Zelf.  

De betekenis van deze tekst is: Iemand met een zuiver hart en een standvastige 

geest heeft zijn doel bereikt. Een vroom mens moet daarom alleen die zintuiglijke 

objecten gebruiken die niet te vermijden zijn en door de szaastra's zijn toegestaan, 

zonder voorkeur of afkeer te voelen. 

De stille geest wordt hierna geprezen: 

na asti buddhirayuktasya na ca ayuktasya bhaavanaa; 
na caabhaavayatah- szaantiraszaantasya kutah- sukham (66). 
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II.66. In een onstandvastige geest is geen wijsheid en is meditatie niet 

mogelijk, en dan kent men geen vrede. En hoe kan men gelukkig zijn als men 

de vrede niet kent? 

Voor degenen die niet standvastig van geest zijn en die niet in staat zijn tot 

contemplatie, kan er geen wijsheid (buddhi) zijn en geen kennis van de ware natuur 

van het Zelf. Meditatie en waarachtige toewijding aan Zelfkennis zijn niet mogelijk 

voor deze onstandvastigen van geest. Er is geen vrede en stille geest voor degene 

die niet is toegewijd aan Zelfkennis en hoe kan er geluk zijn voor iemand die de 

vrede niet kent? Voorwaar, geluk is gelegen in de afwezigheid van zintuiglijk 

genot en niet in het verlangen naar dingen. Dit laatste is werkelijke ellende. Als er 

verlangen is kan er geen spoortje geluk zijn en zelfs geen enkele indicatie van 

geluk. 

Beheersing van de zintuigen leidt tot standvastige kennis. 

Vraag: Waarom bezitten de onstandvastigen van geest geen kennis? 

Antwoord: Luister: 

indriyaan-aamb hi carata amb yanmano 'nuvidhiyate; 
tadasya harati prajñaamb vaayurnaavamivaambhasi (67). 

II.67. Als de geest zich overgeeft aan de dwalende zintuigen, wordt zijn kennis 

meegevoerd, zoals een schip op het water wordt weggevoerd door de wind. 

De geest die alleen maar bezig is met zintuiglijke objecten, dus de geest die 

volledig geïdentificeerd is met gedachten aan verschillende zintuiglijke objecten, 

vernietigt het onderscheidingsvermogen van de toegewijde en de kennis over het 

Zelf en het niet-Zelf. Hoe gaat dat? Net zoals de wind het schip wegvoert van de 

uitgezette koers van de schipper en het op de klippen jaagt, zo haalt de geest het 

bewustzijn van de toegewijde af van het Zelf en richt het op zintuiglijke objecten.  

Nadat de Heer reeds op verschillende manieren de tekst van verzen 60 en 61 heeft 

uitgelegd, volgt nog een laatste uitspraak op dit punt:  

tasmaadyasya mahaabaaho nigr-hita ani sarvaszah-; 
indriyaan-indriyaarthebhyastasya prajñaa pratis-t-hitaa (68). 

II.68. O Machtige in de wapenen, daarom is de kennis van iemand wiens 

zintuigen geheel zijn teruggetrokken van zintuiglijke objecten, standvastig. 

Er is aangetoond dat kwaad ontstaat als de zintuigen zintuiglijke objecten najagen. 

Dus een toegewijde heeft alleen standvastige kennis als zijn zintuigen zich op geen 

enkele manier met zintuiglijke objecten, als bijvoorbeeld geluid, bezig houden.  

(6) Het universum is slechts een droom voor de Wijze. 

Als een mens onderscheidingsvermogen heeft en standvastige kennis bezit, houdt 

zijn beleving van alle materiële en geestelijke dingen (laukika en vaidika, zinnelijk 

en bovenzinnelijk) op door het verdwijnen van onwetendheid (avidya a). Deze zijn 
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het gevolg van onwetendheid, en onwetendheid verdwijnt omdat het tegengesteld 

is aan kennis. Om dit te verduidelijken zegt de Heer: 

yaa niszaa sarvabhuuta ana amb tasyaamb ja agarti sambyami; 
yasyaamb ja agrati bhuuta ani saa niszaa paszyato muneh- (69). 

II.69. Iemand die zichzelf beheerst, waakt als alle wezens nacht ervaren. Het is 

nacht voor de wijze die ziet, als alle wezens wakker zijn. 

De Opperste Werkelijkheid is als de nacht voor alle wezens. Van nature is de nacht 

tamasisch en veroorzaakt hierdoor verwarring. De Werkelijkheid is alleen 

bereikbaar voor iemand met standvastige kennis. Wat dag is voor de één is nacht 

voor nachtbrakers; dus voor alle onwetenden die als nachtbrakers zijn, is het Zelf 

duister als de nacht omdat Hij niet toegankelijk is voor degene wiens geest niet in 

Hem verblijft. De Yogi die zichzelf beheerst en de zintuigen onder controle heeft 

gebracht en die de slaap van avidya a (onwetendheid) van zich af heeft geschud, is 

klaarwakker en gericht op de Opperste Werkelijkheid. In de ogen van de wijze 

mens die de opperste Werkelijkheid kent, is de zogenaamde staat van wakker zijn 

van de mensen nacht en de onwetendheid zelf. De mensen slapen in werkelijkheid 

de slaap der onwetendheid waarin zowel de waarnemer als het waargenomene in 

een droomwereld bewegen. 

Handelingen zijn niet bedoeld voor de Wijze. 

Handelingen zijn derhalve bedoeld voor de onwetenden en niet voor wijze mensen. 

Als kennis (vidya a) oprijst verdwijnt onwetendheid (avidya a) net zoals de duisternis 

verdwijnt bij zonsopgang. Voorafgaande aan de dageraad van kennis toont 

onwetendheid zich op verschillende manieren, bijvoorbeeld als handeling, doel en 

resultaat. De onwetendheid wordt gezien als maatstaf gevend en wordt het 

uitgangspunt van alle handelingen. Indien onwetendheid niet als maatstaf gevend 

wordt gezien, kan er geen handeling uit voortkomen. Men verricht handelingen als 

een plicht, ervan uitgaande dat de handeling wordt opgelegd door een autoriteit als 

de Veda zonder dat men inziet dat deze dualiteit slechts een illusie is, als de nacht. 

Als men heeft ingezien dat deze dualiteit alleen maar illusie is, als de nacht, als 

men het Zelf heeft gerealiseerd, bestaat plicht niet meer uit het verrichten van 

handelingen maar uit het afzien van alle handelingen. Daarom zal de Heer laten 

zien (V.17 e.v.) dat de plicht van deze mens bestaat uit toewijding aan kennis, aan 

jña ana-niswtthaa. 
Tegenwerping: Als er geen directe opdracht is (pravartaka prama an-a = vidhi) kan 

men er ook niet van uit gaan.  

Antwoord: Dit bezwaar is niet van toepassing omdat kennis van de AAtman kennis 

van het eigen Zelf betekent. Daarom is er geen directe opdracht nodig om iemand 

te bewegen om zich te wijden aan zijn eigen AAtman, omdat deze AAtman zijn eigen 

Zelf is. Alle organen om kennis te verwerven (prama an-a's) worden zo genoemd 

omdat zij uiteindelijk tot kennis van het Zelf leiden. Als de kennis over de ware 

natuur van het Zelf is verkregen, worden zowel de organen van kennis als de ken-
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nisobjecten niet meer voorgelegd aan het bewustzijn. De ultieme autoriteit (de 

Veda) leert namelijk dat het Zelf in werkelijkheid geen objecten waarneemt. Door 

deze negatie (dat wil zeggen als gevolg van deze leer) houdt de Veda op om de 

ultieme autoriteit te zijn, net zoals de 'autoriteit' van de droom oplost in de waken-

de staat. Ook in het normale leven gaan we op geen enkele manier door met waar-

nemen als het object van waarneming is waargenomen 

(7) Onderwerping van wensen en het persoonlijke zelf. 

De Heer vervolgt zijn onderricht met een voorbeeld, waaruit blijkt dat alleen die 

toegewijde, die wijs is, die zijn wensen heeft opgegeven en wiens wijsheid 

standvastig is, bevrijding kan bereiken, en niet degene die niets opgeeft en genot 

nastreeft. 

aapuuryamaan-amacalapratis-t-hamb samudramaapah- praviszanti yadvat; 
tadvatkaamaa yamb praviszanti sarve sa szaantimaapnoti na kaamakaami (70). 

II.70. Hij alleen bereikt vrede in wie alle wensen binnenkomen, net zo als 

water dat in de oceaan stroomt zonder dat deze veranderingen ondergaat, en 

niet hij die de dingen begeert. 

De oceaan wordt van alle kanten gevuld met water. Hoewel het water er van alle 

kanten instroomt, verandert de staat van de oceaan niet en blijft zij altijd 

onveranderd binnen haar grenzen. Die wijze bereikt vrede (moks wa) waarin op 

dezelfde manier alle soorten wensen direct of indirect van alle kanten 

binnenstromen zonder hem te beroeren, zoals de wateren de oceaan binnenkomen. 

In zijn Zelf worden zij opgenomen en hij wordt er niet door aangeraakt. Dit is niet 

bereikbaar voor degene die verlangt naar externe objecten. 

Daarom: 

vihaaya kaamaanyah- sarvaanpumaammbszcarati nih -spr-hah-; 
nirmamo nirahan4ka arah- sa szaantimadhigacchati (71). 

II.71. De mens die alle verlangens opgeeft en geen gehechtheid, egoïsme en 

ijdelheid heeft, verkrijgt vrede.  

Deze mens doet afstand, geeft alle wensen volledig op en gaat door het leven 

terwijl hij tevreden is met een minimum bestaan en zelfs daar niet aan gehecht is. 

Ook het allernoodzakelijkste beschouwt hij niet als het zijne, zelfs als het cruciaal 

is voor het voortbestaan van het fysieke lichaam, en hij is niet trots op zijn kennis. 

Deze mens heeft standvastige kennis, kent Brahman en bereikt vrede (nirvaan-a) en 

komt aan het eind van de ellende van sambsaara (werelds bestaan). Kortom hij wordt 

zelf Brahman. 

Kennis leidt tot Goddelijke Gelukzaligheid. 

Deze toewijding wordt als volgt geprezen: 

es-a a braahmi sthitih- pa artha naina amb praapya vimuhyati; 
sthitvaa 'syaamantakaale 'pi brahmanirvaan-amr-cchati (72). 
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II.72. O Zoon van Prrtha a, dit is de staat van Brahman. Als men deze staat 

bereikt, wordt men niet misleid. Als men tot het eind van het leven in deze 

staat verkeert, bereikt men de gelukzaligheid van Brahman.  

De hier beschreven staat, waarin alles wordt opgegeven en men verblijft in 

Brahman, is de Goddelijke staat, de staat van Brahman. Het behoort aan Brahman 

en bestaat in Hem. Als men deze staat heeft bereikt, wordt men niet langer meer 

misleid. Als men ook in de laatste periode van het leven in deze staat verkeert, 

verkrijgt men mokswa en de Gelukzaligheid van Brahman. Het spreekt vanzelf dat 

degene die in een vroeg stadium afstand doet en gedurende het leven in Brahman 

verblijft, de Gelukzaligheid van Brahman verkrijgt, het Brahma-Nirvaan-a. 

iti saan4khyayogo naama dvitiyo 'dhyaayah - 
Dit is het einde van het tweede hoofdstuk getiteld: 

SAAMbKHYA-YOGA 
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HOOFDSTUK III. 

KARMA-YOGA. 

De verwarring van Arjuna. 

De twee aspecten van wijsheid die betrekking hebben op Pravr rtti en Nivrrtti, dat wil 

zeggen: op de Weg van Handeling en de Weg van Afstanddoen die in de Gitaa-
szaastra worden behandeld, zijn in hoofdstuk twee door de Heer aangegeven. Hij 

heeft aan degenen die zich houden aan Saambkhya Yoga aangeraden om afstand te 

doen van handelingen en voegde daar in vers II.72 aan toe dat zij hun doel alleen 

hiermee kunnen bereiken. Tegen Arjuna heeft Hij echter verklaard in vers II.47, dat 

hij zijn toevlucht alleen zou moeten nemen tot handelen (karma) hetgeen gebaseerd 

is op Yoga-buddhi (het Yoga-aspect van wijsheid). Hierbij werd niet gezegd dat 

het Hoogste Goed alleen hierdoor bereikt zou kunnen worden (zie vers II.49). 

Omdat hij dit inziet, raakt Arjuna in verwarring en stelt de Heer daarom een vraag 

(III.1,2). 

De verwarring van Arjuna is volstrekt logisch. Hij denkt namelijk: "Hoe kan de 

Heer aan mij, die toch toegewijd op zoek is naar Gelukzaligheid als directe 

methode het Saambkhya-aspect van wijsheid beschrijven en mij dan opdragen om 

allerlei kwade handelingen te verrichten die slechts een indirecte en onzekere 

methode zijn om Gelukzaligheid te verkrijgen?" De vraag van Arjuna komt hieruit 

voort. Het antwoord van de Heer kan alleen verklaard worden als de szaastra het 

onderscheid maakt tussen Saambkhya en Yoga zoals hiervoor beschreven. 

Kennis en handelingen gaan niet samen. 

Een bepaalde commentator (Vrrttikaara) interpreteert de vraag van Arjuna op een 

andere manier en geeft aan dat het antwoord van de Heer opgevat moet worden als 

een weerlegging van de bedoelde vraag. Bovendien vat hij de leer van de Gitaa-
szaastra in de inleiding van zijn commentaar op de ene manier samen, terwijl hij 

vraag en antwoord zoals hier aangegeven op een andere manier uitlegt. Hoe doet 

hij dat?  

In de inleiding wordt verklaard dat een gelijktijdig samengaan van kennis en 

handelingen voor elk stadium van geestelijk leven is voorgeschreven in de Gitaa-
szaastra. Bovendien is een apart punt opgenomen met een nadrukkelijke ontkenning 

van het dogma dat moks wa alleen door kennis kan worden verkregen, dat wil 

zeggen: zonder uitvoering van de verplichte handelingen, die door de Geschriften 

zijn voorgeschreven tijdens het leven. Met betrekking tot het derde hoofdstuk zegt 

hij echter, dat hier alleen toewijding tot één van de twee wegen wordt geleerd. Dit 
is hetzelfde als zeggen, dat dezelfde handelingen, die door de Geschriften 

gedurende het leven als verplicht worden voorgeschreven, moeten worden 

opgegeven. Hoe is het mogelijk dat de Heer dergelijke tegenstrijdigheden 

onderwijst en de discipel deze aanvaardt? 
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Die commentator zou wellicht de tegenstrijdigheid als volgt kunnen verklaren: 

"Het is alleen voor grrhastha's (de klasse van de huisvaders) niet mogelijk om door 

kennis alleen, voorafgegaan door het afzien van de door szruti en smrrti verplicht 

gestelde handelingen, bevrijding te verkrijgen, maar niet voor de andere klassen.
53

"  

Op zichzelf houdt dit ook weer een tegenspraak in. Hoe kan hij, nadat in de 

inleiding wordt gezegd dat een gelijktijdig samengaan van kennis en handelingen 

door de Gitaa-szaastra bedoeld is voor alle religieuze klassen, dan in het derde 

hoofdstuk het tegengestelde beweren, namelijk dat bevrijding door kennis alleen 

bedoeld is voor enkele religieuze klassen? 

De commentator zou deze tegenspraak nu als volgt kunnen verklaren: "De 

bewering dat bevrijding door kennis alleen niet mogelijk is voor gr rhastha's heeft 

betrekking op de szrauta-karma (handelingen die door de szruti worden opgelegd). 

De sma arta-karma (handelingen die verplicht worden door de smr rti) die bedoeld is 

voor een grrhastha, wordt genegeerd alsof het niet bestaat. De uitspraak dat 

bevrijding voor grrhastha's door kennis alleen niet mogelijk is, moet in deze zin 

worden opgevat.
54

" 

Dit is ook absurd. Hoe kan een intelligent mens geloven dat bevrijding door kennis 

alleen samen met sma arta-karma niet mogelijk is voor grrhastha's en wel voor andere 

klassen? Als in het geval van een sambnya asin, de vierde religieuze klasse, kennis en 

sma arta-karma zouden moeten samengaan als middel tot bevrijding, volgt daaruit 

dat ook voor grrhastha's kennis uitsluitend met sma arta-karma zou moeten 

samengaan en niet met s zrauta-karma. 

Dan kan hij de tegenstelling ook nog als volgt proberen te verklaren: "Alleen in 

geval van een grrhastha is voor bevrijding noodzakelijk, dat kennis zowel met 

szrauta-karma als met sma arta-karma moet samengaan, omdat beide even belangrijk 

voor hem zijn. Sam-nya asins kunnen mokswa verkrijgen door het samengaan van 

kennis met alleen sma arta-karma." 

 Als dat zo is dan zouden grrhastha's door szrauta-karma en sma arta-karma, die allebei 

uiterst pijnlijk zijn, teveel inspanning moeten leveren. 

 

                                                           
53 In het derde hoofdstuk wordt bevrijding door kennis alleen, ook mogelijk geacht voor andere 
klassen. Dus is er geen tegenspraak zeggen zij. 
54 Nadere toelichting: sambnyaasins hebben alleen afstand gedaan van s zrauta-karma, maar ze moe-
ten nog steeds bepaalde handelingen uitvoeren en zijn gebonden door bepaalde beperkingen 
zoals voorgeschreven in de smr rti. Dus is een samengaan van kennis met handelingen als middel 
tot bevrijding mogelijk bij sambnyaasins. Daarentegen wordt een gr rhastha gebonden door s zrauta-
karma, dat wil zeggen: hij kan geen bevrijding krijgen door kennis alleen, los van szrauta-karma. 
De sma arta-karma die hij moet uitvoeren heeft voor hem slechts secundaire betekenis. In zijn 
geval kan de sma arta-karma worden genegeerd als er geen s zrauta-karma is omdat deze s zrauta-
karma voor hem primair is. Dus een sambnyaasin kan bevrijding bereiken door kennis samen met 
smaarta-karma en een gr rhastha kan dit door kennis samen met s zrauta-karma. 
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Afstand doen wordt voorgeschreven door de Geschriften. 

Dezelfde commentator zou nu kunnen zeggen: "Door deze veelvuldige 

inspanningen kan bevrijding alleen bereikt worden door de grrhastha en niet door 

andere religieuze klassen, die geen nitya of verplichte szrauta-karma hoeven uit te 

voeren.
55

" 

Dit is eveneens onjuist. In alle Upanis wads, de Itihaasa's, de Puraan-a en in de Yoga-

szaastra wordt afstand doen van alle karma opgelegd aan de zoeker naar moks wa als 

hulpmiddel
56

 bij kennis. In de szruti
57

 en de smrrti wordt zowel een geleidelijke 

ontwikkeling (door de drie klassen naar de vierde) als een plotselinge overgang 

voorgeschreven (vanuit elk van de drie klassen direct naar de vierde). 

In dat geval zou de bewuste commentator kunnen tegenwerpen dat samengaan van 

kennis en handelingen voor alle klassen nodig is.
58

 

Het antwoord is ontkennend want het afstand doen van alle handelingen wordt de 

zoeker naar mokswa opgelegd, zoals de volgende passages uit de s zruti aangeven: 

"Nadat zij alle wensen naar nageslacht, rijkdom en de wereld hebben opgegeven, 

leiden zij het leven van een bedelmonnik." (Br r.Up. 3-5-1). 

"Daarom zegt men, dat van deze disciplines afstand doen uitmuntend is. Alleen 

afstand doen overtreft alles." (Taittiriya Up. 4-78,79).  

"Sommigen bereiken onsterfelijkheid door afstand te doen en niet door 

handelingen, het krijgen van nageslacht of rijkdom." (Ibid. 4-12). 

"Ook als men nog maar leerling is kan men afstand doen van de wereld." (Jabala-

Upaniswad, 4). 

Ook de volgende passages van de smrrti kunnen worden geciteerd: 

                                                           
55 Volgens een bepaalde rituele school van de Mimaambsaka's is afstand doen van szrauta-karma 
bedoeld voor degenen die lichamelijke gebreken hebben, lammen of blinden die de ingewikkelde 
Vedische offers niet volgens de voorschriften kunnen uitvoeren. Volgens dit standpunt kunnen 
sambnyaasins geen moks wa verkrijgen omdat zij de s zrauta-karma niet hebben uitgevoerd. 
56 Als sambnyaasa alleen bedoeld zou zijn voor lammen en blinden zou het niet bedoeld kunnen 
zijn als een hulpmiddel voor kennis. Daarom is deze visie onjuist. 
57 Na het afronden van het leerlingenstadium dient men huisvader te worden. Vervolgens verlaat 
men het huis en dient men in het bos te gaan wonen en zich terug te trekken uit de wereld. Men 
kan zich ook terugtrekken uit de wereld als men nog leerling is of huisvader of in het bos woont 
of men zich versterft of niet en ongeacht of men zijn leerlingenopleiding heeft voltooid en of 
men de rituele vuren heeft geblust of niet. Kort samengevat: op hetzelfde moment dat men ge-
noeg heeft van de wereld dient men zich hiervan terug te trekken. Jabala-Upanis wad 4. 
58 Als gezegd wordt dat alle religieuze klassen zijn gesanctioneerd door de szruti betekent dit dat 
alle respectievelijke plichten die erbij behoren hen binden. Het samengaan van kennis en hande-
lingen is dus in alle aas zrama's of religieuze klassen nodig. 
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"Geef geloof en ongeloof op. Geef waarheid en onwaarheid op. Nadat ge zowel 

waarheid als onwaarheid hebt opgegeven,  geef dan ook datgene
59

 op waardoor ge 

dat andere hebt opgegeven." 

"Nadat sambsaara (het bestaan in de wereld) als waardeloos is ervaren en nadat men 

wil doordringen in de essentie, krijgen de ongehuwden genoeg van het leven en 

geven de wereld op." (Brrhaspati). 

De leer van SZuka gaat dan als volgt verder: 

"Iemand wordt door handelingen gebonden en door wijsheid  bevrijd. De wijzen die 

dit inzien, verrichten daarom geen handelingen." (S Zaantiparva, Mokswadharma, 241-

7). 

Hier in de Bhagavad Gitaa staat ook: "Afstand doen van alle handelingen door 

gedachte (kennis)," etc. (V.12). 

Mokswa kan niet het gevolg zijn van een handeling. 

Omdat Mokswa niet het gevolg kan zijn van een handeling, zijn handelingen 

nutteloos voor een mumukswu, een zoeker naar mokswa.  

Tegenwerping: Verplichte handelingen worden alleen uitgevoerd om geen zonde te 

begaan door ze niet uit te voeren. 

Antwoord: Nee, want er is alleen sprake van zonde bij iemand die nog niet formeel 

toegetreden is tot de vierde klasse, die van de sambnya asins. Men kan zich zeker niet 

voorstellen, zoals de opponent zal moeten toegeven, dat een sambnya asin zonde zal 

begaan door het agni-kaarya, de verering van het heilige vuur, niet uit te voeren, 

zoals leerlingen (Brahmacaarins) wel doen als ze nog geen sambnya asins zijn, dat wil 

zeggen: als ze nog niet formeel afstand hebben gedaan van handelingen.
60

 

Het is eveneens niet voorstelbaar dat een zonde wordt begaan, hetgeen immers een 

bhava of positief gevolg inhoudt, als men een verplichte taak niet uitvoert, hetgeen 

een abhava of ontkenning is. De szruti leert immers dat bestaan onmogelijk kan 

voortkomen uit niet-bestaan (Chaandogya-Upaniswad 6-2). Als de Veda iets zou 

onderwijzen wat voor ons onbegrijpelijk is, namelijk dat kwaad zou voortkomen 

uit het nalaten van voorgeschreven plichten, zou dat gelijk staan met te zeggen dat 

de Veda niets goeds kan opleveren en daarom geen autoriteit heeft, omdat het 

uitvoeren en het niet-uitvoeren beide alleen maar verdriet zouden opleveren. Dit 

zou dan leiden tot de absurde
61

 conclusie dat szaastra of openbaring scheppend is en 
                                                           
59 Zelfs ook dat deel van de persoonlijkheid dat verbonden is met de gedachte: "Ik heb dit opge-
geven." 
60 Allen geven toe dat alleen een Brahmaca arin zonde begaat door agnika arya (brandstof op het 
heilige vuur werpen) niet uit te voeren en geen Vedische studie te verrichten, die beide alleen 
zijn opgelegd aan de eerste (a aszrama). In feite begaat men geen zonde als men de plichten niet 
uitvoert, die niet bij die klasse horen. 
61 Want het is gelijk aan de uitspraak dat een abhava, die in zichzelf niets kan produceren, door 
de s zaastra die een absolute autoriteit heeft, wel van deze kracht zou worden voorzien. 
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niet onthullend, hetgeen voor niemand acceptabel is. Daarom hebben sambnya asins 

geen karma en daarom is het verbinden van kennis en handeling een absurditeit. 

Het samengaan slaat niet op de vraag van Arjuna. 

Ook de vraag van Arjuna in het derde hoofdstuk zou onverklaarbaar zijn. Als in het 

tweede hoofdstuk door de Heer gezegd zou zijn dat kennis en handelingen tegelijk 

zouden moeten samengaan in Arjuna zelf, kan zijn vraag in III.1 niet verklaard 

worden. Als Arjuna zou zijn geleerd dat kennis en handeling in hem samen zouden 

moeten gaan, zou zeker kennis voor hem bedoeld zijn omdat deze superieur is aan 

handelingen. Dan zou er geen reden zijn geweest voor de vraag of het verwijt dat 

in Arjuna's woorden ligt opgesloten: "O Keszava, waarom dwingt Ge mij tot deze 

verschrikkelijke handelingen?" (III.1). Er kan op geen enkele manier zijn bedoeld 

dat de Heer kennis, die immers superieur is, alleen aan Arjuna verboden zou 

hebben. In dat geval zou de vraag van Arjuna over het onderscheid tussen beide 

wegen terecht zijn. Als de Heer daarentegen tevoren zou hebben onderwezen, dat 

kennis en handelingen zijn bedoeld voor twee verschillende soorten mensen op 

grond van het feit dat een gelijktijdige toewijding aan kennis en handelingen voor 

een mens niet mogelijk zou zijn vanwege hun tegengestelde effecten, wordt de 

vraag begrijpelijk. Zelfs als men veronderstelt dat de vraag voortkomt uit 

onwetendheid zou het antwoord van de Heer, dat toewijding aan kennis en 

toewijding aan handelingen voor twee verschillende soorten mensen zijn bestemd, 

onbegrijpelijk zijn. Het antwoord kan ook niet worden verklaard uit onwetendheid 

van de Heer. Uit dit antwoord van de Heer, namelijk dat toewijding aan kennis en 

toewijding aan handelingen bestemd zijn voor twee soorten mensen, volgt dat het 

samengaan van kennis en handelingen niet mogelijk is. 

De conclusie van de Gitaa en alle Upaniswads is, dat mokswa alleen verkregen kan 

worden door kennis zonder hulp van handelingen. 

Als het voor één mens mogelijk zou zijn om deze twee te combineren dan zou de 

vraag van Arjuna om hem slechts één, jñaana of karma, te leren onverklaarbaar zijn. 

Bovendien leert de Heer nadrukkelijk aan Arjuna dat toewijding aan jñaana voor 

hem niet mogelijk is met de woorden: "Verricht daarom alleen handelingen." 

(IV.15). 

Wat is beter, Kennis of Handelen? 

arjuna uvaaca; 
jyaayasi cetkarman-aste mataa buddhirjanaardana; 
tatkim b karman-i ghore maamb niyojayasi keszava (1). 

Arjuna sprak: 

III.1. O Janaardana, waarom geeft Ge mij opdracht om deze verschrikkelijke 

daden te verrichten, als Ge leert dat wijsheid superieur is aan handelingen, O 

Keszava? 
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Als bedoeld zou zijn dat kennis en handelingen samen moeten gaan, zou er maar 

één middel tot bevrijding zijn en in dat geval zou het onderscheid dat Arjuna 

maakte tussen kennis en handelingen door te verklaren dat kennis superieur is aan 

handelingen, ongegrond zijn. Als deze twee beschouwd moeten worden als één 

geheel en bestemd voor hetzelfde doel kan men niet tegelijkertijd aannemen dat ze 

verschillende resultaten opleveren.
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 Er is dan ook geen verklaring voor de vraag 

van Arjuna: "Waarom geeft Ge mij opdracht om deze verschrikkelijke daden te 

verrichten?" Het is alsof hij de Heer berispt, omdat hij van mening is dat Hij hem, 

op een voor Arjuna onbegrijpelijke manier aanspoorde om een verkeerde weg te 

volgen, zeker nadat Hij verklaard had dat kennis superieur is aan handelingen.  

Als een combinatie van kennis met sma arta-karma door de Heer bedoeld zou zijn 

voor iedereen en als zodanig door Arjuna zou zijn begrepen, hoe zouden dan de 

woorden van Arjuna
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 verklaard moeten worden als hij zegt: "Waarom geeft Ge 

mij opdracht om deze verschrikkelijke daden te verrichten?" 

Bovendien: 

vyaamiszren-eva vaakyena buddhimb mohayasiva me; 
tadekamb vada niszcitya yena s zreyo 'hamaapnuyaam (2). 

III.2. Uw woorden verwarren mij en verbijsteren als het ware mijn verstand. 

Vertel mij daarom de enig juiste manier waarop ik zonder twijfel 

gelukzaligheid kan bereiken. 

Zonder enige twijfel spreekt de Heer duidelijke taal; voor mijn beperkte verstand 

zijn de uitspraken van de Heer echter niet te bevatten. Daarom zegt Arjuna: "U 

verbijstert als het ware mijn verstand", waarmee hij bedoelt te zeggen: "Het is niet 

mogelijk dat Ge mij in verwarring brengt, omdat Ge er juist op uit bent om het mij 

duidelijk te maken. Daarom zeg ik: Gij verbijstert als het ware mijn verstand."  

Hij vervolgt met: "Als Ge denkt dat kennis en handelingen die bedoeld zijn voor 

twee verschillende groepen van leerlingen niet door dezelfde persoon kunnen 

worden gevolgd, onderwijs mij dan één van de twee, kennis of handelingen. Nadat 

Ge hebt vastgesteld welke methode voor Arjuna het meest geschikt is en past bij 

zijn niveau van begrip, onderwijs mij dan alleen die methode waarmee ik 

gelukzaligheid kan verwerven." 

Als kennis door de Heer bedoeld zou zijn om minimaal een aanvullende rol te 

spelen op de weg van toewijding tot handeling zou Arjuna toch beide methoden 

                                                           
62 In de huidige situatie kan dit als volgt uitgelegd worden: Als kennis en handelingen slechts één 
middel tot moks wa vormen, kan men niet tegelijkertijd aannemen dat zij verschillende resultaten 
zullen opleveren. Als dit wel zo zou zijn, dan zou het terecht zijn van Arjuna om ze van elkaar te 
onderscheiden. 
63 Want dan zou de Heer die een combinatie van kennis en handelingen had onderwezen niet aan 
Arjuna uitsluitend handelingen voorschrijven en dan zou er geen reden zijn voor de klacht van 
Arjuna. 
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willen kennen. De Heer heeft toch niet gezegd dat Hij hem alleen maar één van de 

twee, kennis of handeling, zou leren en niet allebei en als dat wel zo zou zijn, zou 

Arjuna er maar één gevraagd hebben omdat hij dan wist dat ze niet allebei zouden 

worden onderwezen. 

De wegen van Kennis en Handeling. 

De Gezegende Heer geeft op de vraag het volgende afdoende antwoord: 

szribhagavaanuvaaca: 
loke 'smindvividhaa nis-t-haa puraa proktaa mayaa anagha; 
jñaanayogena saan4khya anaamb karmayogena yoginaam (3). 

De Gezegende Heer sprak: 

III.3. O Zondeloze, in den beginne is er door Mij een tweevoudige weg onder-

wezen in deze wereld, de weg van de Saambkhya's of toewijding aan kennis en 

de weg van de Yogi's door toewijding aan handelingen. 

Bij het begin van de schepping schiep Ik de mens en blies de traditie van de 

Vedische leerstellingen nieuw leven in door hen de middelen om materiële 

welvaart en Gelukzaligheid te verkrijgen te onderwijzen. Ik, de Alwetende Heer, 

heb in deze wereld aan de mensen van de drie kasten, die als enigen in aanmerking 

komen voor de leer van de szaastra (Geschriften), een tweevoudige niswtthaa of weg van 

toewijding onderwezen. 

Wat was deze tweevoudige weg van toewijding? De ene weg was jña ana-yoga of-

wel toewijding aan kennis, die is bestemd voor de Saambkhya's en waarbij kennis 

zelf yoga is. Deze weg is bedoeld voor hen die een zuivere kennis hebben van het 

Zelf en het niet-Zelf en die afzien van de wereld, vanaf de Brahma acaaraya (de eerste 

heilige klasse of aas zrama) en die alle dingen zien in het licht van de wijsheid van de 

Vedaanta. Zij behoren tot de hoogste klasse der sambnya asins, Parama-hambsa's ge-

naamd, wier gedachten immer rusten op Brahman. De andere weg was karma-yoga 

ofwel toewijding aan handelingen, waarbij handelingen zelf yoga of toewijding 

zijn en die geschikt is voor Yogi's, karmins, die geneigd zijn tot handelingen. Als 

de Heer in de Gitaa ergens zou hebben onderwezen of als het ergens in de Veda's 

zou zijn gesteld, dat kennis en handelingen beiden tegelijk door dezelfde persoon 

moeten worden uitgevoerd als middel om hetzelfde doel te bereiken, hoe zou de 

Heer dan Arjuna, die een geliefde leerling van Hem was, hebben kunnen onderwij-

zen dat de twee wegen van kennis en handeling bedoeld zouden zijn voor twee 

verschillende groepen leerlingen? Als we daarentegen veronderstellen, dat de Heer 

bedoelde dat Arjuna, na van Hem informatie over kennis en handeling te hebben 

gekregen, zich op eigen initiatief zou wijden aan het gelijktijdig volgen van beide 
wegen, terwijl Hij aan anderen zou leren dat de twee wegen bedoeld waren voor 

twee verschillende groepen leerlingen, zou dat betekenen dat de Heer zelf onder-

worpen zou zijn aan liefde en haat en daarom geen autoriteit kan zijn op dit gebied, 

hetgeen absurd is. Met andere woorden: op geen enkele manier kan het samengaan 

van kennis en handelingen worden aangetoond. 
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Karma-yoga leidt tot bevrijding van handelingen. 

De superioriteit van kennis boven handelingen waar Arjuna (III.1) over spreekt 

moet op waarheid berusten aangezien het niet wordt ontkend. Evenzeer waar is dat 

de weg van kennis alleen bedoeld is voor sambnya asins. De Heer heeft heel duidelijk 

gezegd dat de twee wegen bedoeld zijn voor twee verschillende groepen leerlingen. 

Nu Hij ziet dat Arjuna in het hart is getroffen omdat Hij hem handelingen opdraagt 

die hem immers zullen binden en daardoor besloten heeft om niets te doen, 

vervolgt de Heer met III.4. 

Anders gezegd: omdat toewijding aan kennis en toewijding aan handelingen lijn-

recht tegenover elkaar staan, is het voor iemand niet mogelijk om tegelijkertijd zijn 

toevlucht te nemen tot beide wegen. Hieruit zou kunnen worden afgeleid dat beide 

wegen onafhankelijk van elkaar tot hetzelfde doel leiden. De waarheid is echter dat 

toewijding tot handelingen niet rechtstreeks tot het doel leidt doch iemand eerst op 

de weg van kennis brengt, waarna deze laatste weg, die dus via de weg van hande-

lingen is bereikt, direct naar het doel leidt zonder verdere hulp. Om dit aan te tonen 

zegt de Heer: 

na karman-aamanaarambhaannais-karmyamb purus-o 'sznute; 
na ca sambnyasanaadeva siddhim b samadhigacchati (4). 

III.4. Men kan het niet-handelen niet bereiken door af te zien van 

handelingen, noch kan men volmaaktheid bereiken door alleen maar afstand 

te doen. 

Met handelingen worden hier religieuze handelingen (Yajña) bedoeld, die de 

zonden uit het verleden opheffen indien uitgevoerd in dit of een voorgaand leven 

en die leiden tot een zuivere geest (sattva, antah -karan-a). Door de geest op deze 

manier te zuiveren komt de kennis op en wordt men naar de weg van toewijding 

aan kennis gebracht.  

In de Mahaabhaarata wordt gezegd: 

"Kennis rijst op in de mens als zondig karma wordt vernietigd en als men het Zelf 

in zichzelf ziet als in een zuivere spiegel." (S Zaantiparva, 204-8). 

De mens kan het niet-handelen (naiswkarmya) en bevrijding van het handelen, dat 

wil zeggen: toewijding aan de weg van kennis en de staat van het Zelf dat niet 

handelt, niet verkrijgen door af te zien van handelingen. 

Waarom wordt hij niet bevrijd van het handelen door af te zien van handelingen? 

Het antwoord is dat het uitvoeren van handelingen een middel is om bevrijd te 

worden van het handelen. Het doel kan alleen bereikt worden als men de juiste 
middelen gebruikt. Toewijding aan handelingen is hèt middel om bevrijding van 

handelingen, namelijk toewijding aan kennis, te verkrijgen; dit wordt zowel in de 

szruti als hier in de Gitaa onderwezen. In de szruti wordt bij voorbeeld in de volgende 

passage gezegd dat karma-yoga een middel tot jñaana-yoga is: 
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"Braahman-a's willen Het (het Zelf) leren kennen door studie van de Veda's, door 

jñaana of het verrichten van erediensten." (Brr.Up. 4-4-22). 

In deze passage wordt karma-yoga aangewezen als een middel om het Zelf dat men 

zoekt te realiseren. In de Bhagavad Gitaa verwijzen de volgende passages ernaar: 

"O Machtigarmige, zonder Yoga is bevrijding moeilijk te verkrijgen" (V.6). 

"Nadat Yogi's gehechtheid hebben opgegeven verrichten zij handelingen om het 

Zelf te zuiveren" (V.11). 

"Wijze mensen worden gezuiverd door offeren, het doen van giften en versterving" 

(XVIII.5). 

Men zou het volgende bezwaar kunnen maken: De volgende passage in de smr rti 
toont aan dat het niet-handelen kan worden bereikt door de voorgeschreven 

plichten op te geven: 

"Nadat men heeft beloofd
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 om niets en niemand te bedreigen, moet men z'n 

toevlucht nemen tot het niet-handelen (naiswkarmya)." 

Onze ervaring leidt ook tot de conclusie dat bevrijding van handelen kan worden 

bereikt door af te zien van handelingen. Wat heeft het doen van handelingen dan 

voor nut voor degene die bevrijding van handelingen zoekt? 

In antwoord hierop zegt de Heer: "Niemand kan volmaaktheid, dat wil zeggen: 

bevrijding van handelen of toewijding op de weg van kennis, bereiken door alleen 

afstand doen, door alleen het handelen op te geven, zonder kennis te bezitten." 

Onwetenden worden heen en weer geslingerd door de Natuur. 

Waarom dan toch kan men geen volmaaktheid, dus geen bevrijding van handelen, 

verkrijgen door alleen maar afstand te doen zonder kennis? Dit is de verklaring: 

na hi kaszcitks-an-amapi ja atu tis-t-hatyakarmakr-t; 
kaaryate hyavaszah- karma sarvah- prakr-tijairgun-aih- (5). 

III.5. Niemand kan ook maar voor één ogenblik werkelijk inactief zijn, want 

iedereen wordt door de krachten van de Natuur tot handelen gedwongen of 

men wil of niet. 

Er zijn drie soorten energie (gun-a's): Sattva, Rajas en Tamas.  Met iedereen wordt 

elk onwetend wezen bedoeld (ajña) dat het Zelf niet kent, want er wordt gezegd dat 

een wijs man
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 "niet wordt meegesleurd door de gun-a's" (XIV.23). 

                                                           
64 Nadat hij heeft beloofd dat hij geen dieren zou offeren en dat hij geen enkel wezen kwaad zou 
doen, zoals hij dat deed toen hij nog gr rhastha was, met andere woorden nadat hij alle verplichte 
offerhandelingen van een gr rhastha had opgegeven. 
65 Van degene die weet dat het Zelf niet wordt geraakt door de gun -a's wordt gezegd dat hij deze 
te boven is gekomen. Alleen de mens die het Zelf niet kent en die lichaam en zintuigen niet 
geheel onder controle heeft wordt door de gun -a's tot handelen gedwongen. 
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Omdat er onderscheid is gemaakt tussen de Saambkhya's en de Yogi's (III.3) is 

Karma-yoga, toewijding aan handelingen, echt alleen bedoeld voor onwetenden en 

niet voor de wijzen. Voor wijze mensen die niet worden geraakt door de gun-a's en 

die op geen enkele manier veranderen, speelt Karma-yoga geen enkele rol. Dit is 

uitgebreid uitgelegd in ons commentaar bij II.21.  

Onverlichten moeten zich wijden aan Karma-Yoga. 

Voor degene die het Zelf niet kent, is het niet terecht om de hem opgelegde plich-

ten te verwaarlozen. Daarom zegt de Heer: 

karmendriyaan-i sambyamya ya a aste manasaa smaran; 
indriya artha anvimuud-ha atmaa mithyaacaarah- sa ucyate (6). 

III.6. Hij die zich onbeweeglijk houdt en niet handelt, doch die in zijn geest 

voortdurend met zintuiglijke objecten bezig is, houdt zichzelf voor de gek en 

wordt een huichelaar genoemd. 

De organen van handeling zijn de handen, enz. Iemand die zichzelf voor de gek 

houdt en waarvan de antah-karana is misleid, wordt een huichelaar en een zondaar 

genoemd. 

yastvindriya an-i manasaa niyamyaarabhate 'rjuna; 
karmendriyaih- karmayogamasaktah- sa viszis-yate (7) 

III.7. O Arjuna, geprezen wordt hij wiens geest de zinnen in bedwang heeft en 

die Karma-Yoga beoefent zonder gehecht te zijn aan de organen van 

handeling.  

Als iemand die onwetend is en alleen tot handelingen is bevoegd, met de hand of 

de stem handelt, waarbij hij met de geest de organen van kennis beperkt en niet 

geeft om het resultaat, heeft zijn gedrag meer waarde dan dat van de ander die een 

huichelaar is.  

niyatamb kuru karma tvamb karma jyaayo hyakarman-ah-; 
szarirayaatraa 'pi ca te na prasidhyedakarman-ah - (8). 

III.8. Doe Uw voorgeschreven plicht want handelen is superieur aan niet-

handelen! Zelfs de verzorging van Uw lichaam is niet mogelijk zonder te 

handelen. 

Uw voorgeschreven plicht is de verplichte handeling (nitya) die men moet 

uitvoeren en is niet beschreven in de Geschriften als een middel om een specifiek 

doel te bereiken. Om resultaat te bereiken is handelen superieur aan niet-handelen. 

Zonder handelingen kan men in het leven geen succes bereiken. Op deze manier 
wordt het onderscheid tussen handelen en niet-handelen in onze eigen ervaring 

gezien. 

Ook is het onjuist om te veronderstellen dat handelingen iemand binden en dat 

deze daarom niet zouden moeten worden uitgevoerd. Waarom? 
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yajñaartha atkarman-o 'nyatra loko 'yamb karmabandhanah-; 
tadarthamb karma  kaunteya muktasan4gah- samaacara (9). 

III.9. Deze wereld is vast verbonden met handelingen, tenzij een handeling als 

Offer wordt uitgevoerd. O Zoon van Kunti, handel op die manier en vrij van 

gehechtheid! 

Offer (Yajña) betekent IIszvara, de Opperste Heer. Daarom zegt de szruti: 'Yajña is 

waarlijk Viswn-u'. (Taittiriya-Sambhitaa, 1-7-4). 'Deze wereld' betekent hier die mensen 

die, omdat ze alleen zijn toegerust om te handelen, eraan gebonden zijn en als 

zodanig handelen. De wereld is niet gebonden aan handelingen die in de naam van 

de Heer worden uitgevoerd. Handel zonder gehechtheid! 

Ook om de volgende reden moet er worden gehandeld door degene die er toe is 

uitgerust: 

sahayajñaa prajaah- sr -s-t-vaa purovaaca prajaapatih-; 
anena prasavis-yadhvames-a vo 'stvis-t-akaamadhuk (10). 

III.10. Nadat hij in het begin de mensheid en offer tezamen had geschapen, zei 

Prajaapati tot hen: "Gij zult U hierdoor voortplanten en laat dit de hoorn des 

overvloeds zijn."  

Mensheid omvat de drie kasten. In het begin betekent bij het begin van de 

schepping. De melkkoe: de koe die alle wensen vervult, de hoorn des overvloeds. 

Hoe kan dit door offers worden verworven? 

devaanbhaavayataanena te devaa bhaavayantu vah-; 
parasparamb bhaavayantah- szreyah- paramavaapsyatha (11). 

III.11. Door te offeren voedt ge de Goden en de Goden zullen U voeden. Door 

elkaar te voeden zult ge het hoogste goed bereiken. 

Door een dergelijk offer voedt ge Goden als Indra en de Goden zullen U voeden 

door regen en dergelijke. Het hoogste goed betekent het te zijner tijd verkrijgen 

van de kennis over Brahman. Het hoogste goed kan ook 'svarga'
66

 betekenen. 

Verder: 

is-t-aanbhogaanhi vo devaa daasyante yajñabhaavitaah-; 
tairdattaanapradaayaibhyo yo bhun4kte stena eva sah- (12). 

III.12. Als de Goden gevoed zijn door het offer zullen zij  werkelijk al Uw 

wensen vervullen. Hij die ervan gebruik maakt zonder te offeren wat Hen 

toekomt is waarlijk een dief. 

                                                           
66 Het hoogste goed waar hier over wordt gesproken kan zowel kennis over Brahman als svarga 
betekenen. Het resultaat hangt af van het motief van de leerling: of hij bevrijding wenst of we-
relds genot. In het eerste geval zuivert het offer het hart en leidt tot een volgende geboorte en 
uiteindelijk tot kennis, terwijl in het laatste geval direct svarga volgt. 
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Omdat zij verheugd zijn door uw offeranden zullen de Goden U alle goede dingen 

schenken: vrouwen, vee, kinderen enzovoorts. Hij die geniet van alles wat de 

Goden geven, dat wil zeggen: hij die de verlangens van lichaam en zintuigen
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bevredigt zonder zijn schuld aan de Goden te betalen is werkelijk een dief en rooft 

het eigendom van de Goden. Daarentegen: 

yajñaszis-t-aaszinah- santo mucyante sarvakilbis -aih-; 
bhuñjate te tvaghamb pa apaa ye pacantyaatmakaaran-aat (13). 

III.13. De rechtvaardigen die eten wat overblijft van het offer, worden bevrijd 

van zonde. De goddelozen die alleen voor zichzelf zorgen, begaan zonde. 

Degenen die na het offer aan de Goden te hebben opgedragen datgene eten dat 

overblijft, worden bevrijd van alle zonden die begaan worden op de vijf plaatsen
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waar dieren worden geslacht (zoals de keuken), evenals van de zonden die het 

gevolg zijn van ongelukken die zij hebben veroorzaakt en dergelijke. Dat wat 

overblijft van het offer wordt amrrta en ambrosia genoemd. De anderen echter, die 

egoïstisch zijn en alleen voedsel voor zichzelf bereiden, eten de zonde zelf en zijn 

zondaars. 

Het rad van de wereld moet blijven draaien. 

Er is nog een reden waarom handelingen moeten worden uitgevoerd door degenen 

die hiervoor zijn toegerust, want alleen door handelingen blijft het rad van de 

wereld draaien. Hoe gaat dat? Dit is het antwoord: 

annaadbhavanti bhuuta ani parjanyaadannasambhavah-; 
yajñaadbhavati parjanyo yajñah - karmasamudbhavah- (14). 

III.14. Schepselen komen voort uit voedsel, voedsel komt voort uit regen, re-

gen komt voort uit offeranden, offer komt voort uit handelingen; ..  

karma brahmodbhavamb viddhi brahmaaks-arasamudbhavam; 
tasmaatsarvagatamb brahma nityamb yajñe pratis-t-hitam (15). 

III.15. weet dat handelingen uit Brahman voortkomen en dat Brahman 

voortkomt uit het Onvergankelijke. Daarom verblijft de allesdoordringende 

Brahman altijd in het offer. 

                                                           
67 Dat wil zeggen degene die bezig is zijn eigen lichaam en zintuigen te voeden zonder de Goden, 
de R rswi's en de Pitrr's te voeden door te offeren, de geschriften te bestuderen en door nageslacht te 
krijgen. 
68 De vijf plaatsen waar het hier om gaat zijn de keuken, de waterput en de dingen waarmee 
wordt gesneden, gemalen en geveegd. Dit zijn de vijf plaatsen waar dagelijks iets levends wordt 
beschadigd. De zonden die hier worden begaan worden volgens zeggen schoongewassen door de 
vijf maha ayajña's of grote offers, die elke dvija zou moeten brengen en die bedoeld zijn om de 
Bhuuta's, de R rswi's, de mensheid, de Goden en de Pitr r's te bevredigen. Zie Manu II 67-73. 
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Het is overduidelijk dat alle levende wezens uit voedsel worden geboren, dat, nadat 

het is opgegeten, wordt omgezet in bloed en zaad. Regen komt voort uit offeranden 

zoals geleerd wordt in de volgende tekst uit de smrrti: 
"Het offer dat in het vuur wordt geworpen gaat naar de zon, uit de zon komt de 

regen en van regen komt voedsel. Uit dit voedsel ontstaan alle schepselen." (Manu 

III.76). 

Yajña of offer waarover hier wordt gesproken, heeft betrekking op wat apuurva 

wordt genoemd.
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 Apuurva is het resultaat van de activiteiten van degene die offert 

en zijn priesters (rrtvik's) die het offer brengen. Deze activiteiten zijn voorgeschre-

ven in de Veda (Brahman) en de Veda komt van het Onvergankelijke, de Para-

maatman, het Hoogste Zelf. Omdat de Veda is voortgekomen uit het Hoogste Zelf, 

de Akswara, het Onvergankelijke, zoals de adem uit een mens komt, berust de alles-

omvattende en allesopenbarende Veda altijd op het offer, dat wil zeggen: het gaat 

hoofdzakelijk over offeren en de manier waarop dit moet worden uitgevoerd. 

evamb pravartitamb cakramb naanuvartayatiha yah-; 
aghaayurindriyaaraamo moghamb paartha sa jivati (16). 

III.16. O Zoon van Prrtha a, hij die niet gehoorzaamt aan het draaiende wiel, die 

in zonde leeft en zich overgeeft aan zijn zintuigen, leeft tevergeefs. 

Hij die handelingen zou moeten verrichten, maar die zichzelf verliest in 

zintuiglijke genietingen, gehoorzaamt niet aan het rad van de wereld dat door 

IIszvara in gang is gezet op basis van de Veda en het brengen van offers
70

 en hij leeft 

voor niets.  

Het voornaamste doel van dit gedeelte (III. 4-16) is om aan te geven dat de 

onwetende mens moet handelen zoals voor hem is bedoeld. In III.4-8 is 

onderwezen dat, totdat een mens zo ver ontwikkeld is dat hij Toewijding aan 

kennis van het Zelf heeft verkregen, hij die het Zelf niet kent en daarom bevoegd is 

tot handelen, zijn toevlucht dient te nemen tot Toewijding aan handelen als middel 

om Toewijding aan kennis te verkrijgen. Verder zijn vele bijkomende redenen 

genoemd (in III.9-16) waarom de mens die het Zelf niet kent en daarom bevoegd is 

tot handelen, zou moeten handelen. Bovendien is vermeld dat kwaad voortkomt uit 

het niet-verrichten van handelingen. 

Karma-Yoga is niet bedoeld voor de kenner van het Zelf. 

De Heer Zelf veronderstelt nu dat Arjuna de volgende vraag stelt: "Moet het rad, 

dat zo in gang is gezet, door allen worden gevolgd of alleen door hem die nog geen 

                                                           
69 De ongeziene vorm, dat het offer, zoals wordt gezegd, aanneemt tussen het moment van uit-
voering en het moment waarop de resultaten duidelijk worden. Kortom dit is de verbinding tus-
sen oorzaak en gevolg. 
70 Dat wil zeggen: hij gehoorzaamt niet aan het rad en bestudeert de Veda's niet en voert de offers 
niet uit die hierin worden opgelegd, zoals I Iszvara heeft bevolen. 
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toewijding heeft verworven voor de weg van kennis die de Saambkhya's, de kenners 

van het Zelf, gaan, en die door de onwetende kan worden verworven door middel 

van de toewijding aan de weg van handelingen zoals is beschreven?" Als antwoord 

op deze vraag en om een duidelijk beeld te schetsen van de leerstellingen van de 

szaastra, vervolgt de Heer met de volgende passage uit de szruti om te laten zien dat 

wat bedoeld wordt in de Gitaa- szaastra dezelfde waarheid is als hetgeen hier gezegd 

wordt: 

"De Brahmanen (de toegewijden aan Brahman, het Zelf) die het Zelf kennen en vrij 

zijn van illusies, schudden alle wensen naar nageslacht en dergelijke van zich af, 

wensen die uit noodzaak worden gekoesterd door hen die nog steeds in illusie 

verkeren. Zij leiden het leven van een bedelaar en nemen slechts de meest 

elementaire levensbehoeften. Zij hoeven niets anders te doen dan hun toevlucht te 

nemen tot toewijding aan kennis van het Zelf" (Br r.Up. 3-5-1). 

yastva atmaratireva syaadaatmatr-ptaszca maanavah-; 
aatmanyeva ca santus--t-astasya kaaryamb na vidyate (17). 

III.17. Waarlijk, die mens die zich alleen in het Zelf verheugt, die zijn 

bevrediging vindt in het Zelf en alleen tevreden is met het Zelf hoeft niets te 

doen. 

Deze mens is een sambnyaasin, een Saambkhya, iemand die toegewijd is aan kennis 

van het Zelf en wiens vreugde ligt in het Zelf en niet in zintuiglijke objecten. Hij 

vindt zijn bevrediging alleen in het Zelf en niet bijvoorbeeld in voedsel; hij wordt 

tevredengesteld in het Zelf. Alle anderen halen hun bevrediging uit het bezitten van 

fysieke objecten, terwijl hij dit negeert en alleen tevredengesteld wordt in het Zelf 

en niets wenst. Voor deze mens die het Zelf kent is er niets te doen. 

Verder, 

naiva tasya kr-tenaartho na akr-teneha kaszcana; 
na caasya sarvabhuutes-u kaszcidarthavyapaaszrayah- (18). 

III.18. Hij heeft geen belang bij datgene dat wordt gedaan of wordt nagelaten, 

wat het ook is. Noch heeft hij bij enig schepsel ook maar iets te zoeken. 

Voor de mens die zich op deze manier verheugt in het Zelf dient handelen geen 

enkel doel. Wordt er door dit niet-handelen enig kwaad als een zonde (pratyava aya) 

veroorzaakt? In deze wereld is geen enkel kwaad het gevolg van niet-handelen, 

ongeacht of zonde wordt begaan of dat men het Zelf verliest. Evenzo heeft hij door 

te handelen van niets of niemand iets te winnen door hulp te vragen, van Brahma 

(Prajaapati) tot de sthaavara of vaste voorwerpen. Hij hoeft geen enkel object te 
verwerven waarvoor hij van een bepaald wezen afhankelijk zou zijn. Als hij een 

bepaald voorwerp op het oog heeft zou hij zichzelf moeten inspannen om het te 

verwerven. 

  



71 

 

Arjuna is geschikt voor Karma-yoga. 

Ge hebt de juiste kennis niet verkregen, die vergeleken kan worden met de 

zondvloed (zie II.46). Daarom: 

tasmaadasaktah- satatamb kaaryamb karma samaacara; 
asakto hyaacarankarma paramaapnoti puurus-ah- (19). 

III.19. Voer daarom voortdurend de noodzakelijke handelingen uit zonder 

gehechtheid, want door het verrichten van handelingen zonder gehechtheid 

bereikt een mens het Allerhoogste! 

Het verrichten van handelingen voor de IIszvara zonder enige gehechtheid leidt een 

mens door het verkrijgen van zuiverheid van geest (sattva-szuddhi) tot mokswa. 

De wijzen moeten een voorbeeld geven aan de massa. 

 Er is nog een reden waarom ge dient te handelen: 

karman-aiva hi sambsiddhimaasthitaa janaka adayah-; 
lokasambgrahamevaapi sampaszyankartumarhasi (20). 

III.20. Janaka en anderen probeerden alleen door middel van handelingen de 

volmaaktheid te bereiken. Juist met het oog op bescherming van de massa 

dient ge handelingen te verrichten. 

De vroegere wijze kswatriya's zoals Janaka en Aszvapati (zie Chaandogya Upaniswad 

11.4 e.v.) probeerden om alleen door handelingen mokswa (sambsiddhi) te bereiken. 

Omdat zij mensen met ware kennis waren, moeten we kunnen begrijpen dat zij 

mokswa probeerden te bereiken door handelingen, dat wil zeggen: zonder 

handelingen op te geven,
71

 omdat zij immers handelingen verrichtten met de 

bedoeling om een voorbeeld te stellen aan de wereld. Als we er daarentegen vanuit 

gaan dat mensen zoals Janaka geen ware kennis hadden, dan moeten we begrijpen 

dat zij mokswa probeerden te verkrijgen door handelingen omdat dit het middel is 

om de geest te zuiveren. (sattva-szuddhi). 

Als ge denkt dat de verplichte handelingen door voorvaderen als Janaka werden 

uitgevoerd omdat ze onwetend waren en dit gegeven geen afdoende verklaring is 

voor het feit dat handelingen verricht moeten worden door iemand met ware kennis 

die zijn plicht uitoefent, ook dan dient ge te handelen vanwege uw praarabdha-

karma (het karma waardoor ge als krijger geboren werd) en opdat de massa niet op 

het verkeerde pad wordt gevoerd. 

                                                           
71 Hoewel mensen als Janaka juiste kennis hadden verworven, hadden ze geen recht om de vierde 
kaste van sambnyaasins binnen te gaan omdat zij ks watriya's waren. In gehoorzaamheid aan hun 
praarabdha-karma (dat wil zeggen: het karma dat hen tot deze geboorte had gebracht en dat in 
deze geboorte moest worden uitgewerkt) waardoor zij als ks watriya's geboren werden, gingen zij 
verder met hun spirituele werk zonder afstand te doen van handelingen uit vrees dat de massa 
hun voorbeeld zou volgen. Het is echter juist dat zij moks wa zouden verkrijgen als gevolg van 
ware kennis. 
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Wie dient er te zorgen voor het welzijn van de wereld? En hoe? Dit is het 

antwoord: 

yadyadaacarati szres-t-hastattadevetaro janah-; 
sa yatpramaan-amb kurute lokastadanuvartate (21). 

III.21. De mensen volgen alleen het voorbeeld van een groot man. Als hij de 

norm stelt, volgt de wereld. 

Welke autoriteit de leider van de mensen ook volgt, willekeurig of het spirituele of 

materiële zaken betreft, zijn navolgers zullen dezelfde autoriteit accepteren. Als ge 

ook maar enige twijfel hebt over de noodzaak om de massa te beschermen, waarom 

volgt ge Mij dan niet?
72

 

na me paartha asti kartavyamb tris-u lokes-u kiñcana; 

na anavaaptamavaaptavyamb varta eva ca karman-i (22). 

III.22. O Zoon van Prrtha a, Ik heb niets te bereiken in de drie werelden en er 

valt niets te bereiken en toch verricht Ik handelingen. 

Ik heb niets te bereiken want alles is bereikt. 

yadi hyahamb na varteyamb ja atu karman-yatandritah-; 
mama vartmaanuvartante manus-yaah- paartha sarvaszah- (23). 

III.23. Want als Ik zou ophouden met handelen zouden alle mensen Mijn 

voorbeeld volgen, O Zoon van Prrtha a. 
Mijn: Ik als leider van de mensen. En welk kwaad zou hieruit volgen? De Heer 

zegt: 

utsideyurime lokaa na kuryaam b karma cedaham; 
san4karasya ca kartaa syaamupahanyaamimaah- prajaah- (24). 

III.24. Deze werelden zouden vergaan als Ik niet zou handelen. Ik zou er de 

oorzaak van zijn dat de kastes worden verstrooid en Ik zou deze schepselen 

vernietigen. 

Als Ik niet zou handelen dan zou het voortbestaan van het universum niet mogelijk 

zijn en zouden alle werelden vergaan. Bovendien zou Ik er de oorzaak van zijn dat 

de kastes zouden worden verstrooid en daardoor zou ik de schepselen vernietigen. 

Hoewel Ik dus voor het welzijn van de schepselen werk, zou Ik ze vernietigen en 

dit is ongepast voor Mij als hun Heer. 

Handelingen van een wijs mens tegenover handelingen van onwetenden. 

Laten we aannemen dat U of enig ander mens denkt dat hij zijn doel heeft bereikt 
en het Zelf heeft gerealiseerd. Zelfs deze mens dient handelingen te verrichten voor 

het welzijn van anderen, ook al hoeft hij voor zichzelf niets meer te doen. 

                                                           
72 Dat wil zeggen: waarom volgt ge Mijn voorbeeld niet en probeert ge te vermijden dat de massa 
op een dwaalspoor raakt door zelf een voorbeeld te stellen? 
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saktaah- karman-yavidvaambso yathaa kurvanti bhaarata; 
kuryaadvidvaam bstatha a 'saktaszcikirs-urlokasan4graham (25). 

III.25. O Bhaarata, zoals een onwetend mens in gehechtheid handelt, zo dient 

een wijs mens te handelen zonder gehechtheid met de wens om de mensheid te 

beschermen. 

De onwetende kijkt als volgt naar het resultaat van zijn handeling: "Het resultaat 

van deze handeling zal mij toekomen." Een wijs mens is hij die het Zelf kent. 

Voor Mij en voor ieder mens die het Zelf kent, is er niets te doen dan overvloedig 

het welzijn van de wereld te bevorderen. Aan iemand die het Zelf kent wordt het 

volgende advies gegeven: 

na buddhibhedamb janayedajña anaamb karmasan4ginaam; 

jos-ayetsarvakarmaan-i vidvaanyuktah- samaacaran (26). 

III.26. Een wijs mens veroorzaakt geen verwarring in de geest van onwetende 

mensen die aan handelingen gehecht zijn. Hij dient hen alle handelingen te 

laten verrichten terwijl hij zijn eigen handelingen in toewijding uitvoert. 

Een onwetend mens, gehecht aan handelingen, gelooft: "Ik moet deze handeling 

uitvoeren en genieten van het resultaat." Geen enkel wijs mens gaat tegen deze 

vaste overtuiging in. Wat moet hij dan doen? Zelf voert hij alle handelingen die 

gedaan moeten worden op een toegewijde manier uit en zorgt ervoor dat zij ook 

deze handelingen uitvoeren. 

Op welke manier is een onwetend mens aan handelingen gebonden? 

prakr-teh- kriyamaan-aani gunaih- karmaan -i sarvaszah-; 
ahan4kaaravimuud-haatmaa karta a 'hamiti manyate (27). 

III.27. Handelingen worden altijd opgelegd door de krachten van de Natuur. 

Hij wiens geest verstoord is door egoïsme denkt dat hij degene is die handelt. 

De Natuur (Prakrrti, Pradhaana) is de evenwichtstoestand van de drie gun-a's of 

krachten, te weten sattva (gelukzaligheid), rajas (activiteit) en tamas (duisternis). 

Door de gun-a's of vormen van de Natuur, die zich manifesteren als lichaam en 

zintuigen worden al onze handelingen uitgevoerd zowel op materieel als spiritueel 

gebied. Iemand wiens geest (antah-karan -a) steeds verward wordt door ahambkaara, 

egoïsme, waardoor lichaam en zintuigen als het Zelf worden beschouwd, ziet door 

onwetendheid alle handelingen in zichzelf en bij elke handeling denkt hij dat hij 

dat zelf doet. Hij neemt aan dat het hele lichaam en alle zintuigen van hemzelf zijn 

en is er volledig mee geïdentificeerd. 

De wijze mens echter: 

tattvavittu mahaaba aho gun-akarmavibhaagayoh-; 
gun-aa gun-es-u vartanta iti matva a na sajjate (28). 
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III.28. O Machtigarmige, hij die de waarheid kent over de indeling van de 

krachten en hun werking, is niet gehecht en weet dat de ene kracht de andere 

beïnvloedt. 

Hij die alles weet van de indeling van de krachten (gun-a's) en hun werking, begrijpt 

dat de krachten evenals zintuigen bewegen tussen de krachten als zintuiglijke 

objecten, en dat het Zelf niet beweegt. Omdat hij dit weet kan hij zich niet aan 

handelingen hechten.  

Verder: 

prakr-tergun-asammuud-haah- sajjante gun-akarmasu; 
ta anakr-tsnavido mandaankr-tsnavinna vicaalayet (29). 

III.29. Zij die op een dwaalspoor worden gebracht door de krachten van de 

Natuur zijn gebonden aan de werking van die krachten. Hij die het 

Allesomvattende kent, moet de onwetenden die het Alles niet kennen, niet in 

verwarring brengen. 

Dwazen geloven: "Wij handelen voor het resultaat." Deze mensen, die aan 

handelingen zijn gebonden, kijken alleen maar naar het resultaat van hun 

handelingen. Iemand die het Allesomvattende Zelf kent moet deze mensen niet in 

verwarring brengen, dat wil zeggen: hij moet hun ideeën niet verstoren. 

Hoe iemand die Moks wa wil verwerven moet handelen. 

Hoe dient een onwetend mens te handelen die moks wa zoekt en alleen geschikt is 

om te handelen? Dit is het antwoord: 

mayi sarvaan-i karmaan -i sambnyasyaadhyaatmacetasaa; 
niraaszirnirmamo bhuutva a yudhyasva vigatajvarah- (30). 

III.30. Doe in Mij afstand van alle handelingen met Uw aandacht gericht op 

het Zelf, en vecht zonder drift, terwijl ge vrij bent van hoop en egoïsme! 

Doe van alle handelingen afstand aan Mij, Vasudeva, het Goddelijke Wezen, de 

Opperste Heer, de Alwetende, het Zelf van allen met de wijze gedachte dat "Ik, de 

handelende persoon, dit doe ten behoeve van IIszvara als Zijn trouwe onderdaan." 

Drift: angst en verdriet. 

ye me matamidamb nityamanutis-t-hanti maanavaah-; 
szraddhaavanto 'nasuuyanto mucyante te 'pi karmabhih- (31). 

III.31. Mensen die in vertrouwen en zonder commentaar constant Mijn 

woorden toepassen, zijn ook bevrijd van handelingen. 

Mensen die altijd Mijn woorden volgen zonder commentaar, dat wil zeggen: 

zonder een spoortje jaloezie op Mij, Vasudeva, de Opperste Meester (Parama-

Guru) zijn ook bevrijd van handelingen, dat wil zeggen: van dharma en adharma en 

van het goede en kwade van handelingen.  
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ye tvetadabhyasuuyanto naanutis-t-hanti me matam; 
sarvajñaanavimuud-haambsta anviddhi nas-t-a anacetasah- (32). 

III.32. Maar zij die op Mijn leer commentaar hebben en deze niet in praktijk 

brengen, weet dat zij dwalen en geen kennis hebben en als onzinnige mensen 

gedoemd zijn tot ondergang! 

De invloed van de natuur van de mens op zijn gedrag. 

Waarom volgen zij Uw leer niet en voeren zij plichten uit van anderen zonder hun 

eigen plichten na te komen? Zo stellen zij zich tegen U op. Waarom zijn zij niet 

bevreesd voor de zonde om tegen Uw wil in te gaan? 

sadr-szamb ces-t-ate svasya ah- prakr-terjñaanavaanapi; 
prakr-tim b yaanti bhuuta ani nigrahah- kimb karis-yati (33). 

III.33. Zelfs een wijs mens handelt naar zijn eigen natuur, alle wezens volgen 

hun eigen natuur. Wat heeft dwang dan voor zin? 

Natuur (prakrrti) is het sambskaara (het latent aanwezige zichzelf herhalende effect 

van de handelingen uit het verleden van dharma en adharma) dat naar buiten komt 

bij het begin van de huidige geboorte. Zelfs een mens met ware kennis handelt 

volgens zijn eigen natuur. Alle levende wezens volgen dus hun eigen natuur. Wat 

zou een dwangbevel dan voor nut hebben? Het betekent dus, dat voor Mij en voor 

iedereen, natuur niet te weerstaan is. 

Ruimte voor persoonlijke inspanning. 

Tegenwerping: Als elk wezen alleen volgens zijn eigen natuur handelt, en alles en 

iedereen een eigen natuur heeft, dan is er waarschijnlijk geen ruimte voor 

persoonlijke inspanning (puruswakaara) waardoor de Leer (s zaastra) volkomen 

nutteloos zou zijn. 

Antwoord: de Heer geeft het volgende antwoord: 

indriyasyendriyasyaarthe raagadves-au vyavasthitau; 
tayorna vaszamaagacchettau hyasya paripanthinau (34). 

III.34. Liefde en haat zijn verbonden met de zintuiglijke objecten; laat 

niemand er slaaf van worden want deze zijn zijn vijanden. 

Noodzakelijkerwijze komt er in ieder zintuig bij zintuiglijke objecten als 

bijvoorbeeld geluiden, liefde op voor een aangenaam en haat voor een 

onaangenaam object. Ik zal U nu vertellen waar de ruimte ligt voor persoonlijke 

inspanning en voor de Leer (szaastra). Hij die de Leer navolgt dient onmiddellijk 

afstand te nemen van de macht van voorkeur en afkeer. Datgene namelijk dat wij 
de natuur (prakrrti) van een mens noemen, houdt hem alleen maar in zijn macht 

door liefde en afkeer. Dan verwaarloost hij zijn plicht en gaat die van anderen 

doen. Als iemand daarentegen deze gevoelens in bedwang houdt door gebruik te 
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maken van hun vijand
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 dan richt zijn geest zich alleen op de Leer en is hij niet 

langer slaaf van zijn eigen natuur. Laat daarom niemand in de macht komen van 

deze twee, want zij zijn zijn vijanden en houden als struikrovers zijn voortgang op 

de juiste weg tegen.  

De mens die onder invloed staat van liefde en afkeer kan de Leer verkeerd 

begrijpen en zou daardoor kunnen denken dat men de plicht (dharma) van een 

ander moet vervullen omdat dit ook een plicht is. Het is echter niet juist om zo te 

denken: 

szreya ansvadharmo vigun-ah - paradharmaatsvanus-t-hitaat; 
svadharme nidhanamb szreyah- paradharmo bhayaavahah- (35). 

III.35. Het is beter om zijn eigen plicht te doen, hoe gebrekkig ook, dan om op 

een perfecte manier de plicht van een ander uit te voeren. Het is beter om 

tijdens het uitvoeren van zijn plicht te sterven; het doen van andermans 

plichten is vol gevaar. 

Het is beter voor een mens om zonder verdienste te sterven tijdens het doen van 

zijn plicht dan te blijven leven en op een perfecte manier de plicht van een ander 

uit te voeren. Want het doen van de plicht van een ander brengt gevaar als de hel 

(naraka). 

Wensen zijn de vijand van de mens. 

 Hoewel de oorzaak van het kwaad aangegeven is in II.62 en volgende verzen, en 

in III.34 met de bedoeling om een beknopte en duidelijke verklaring te geven van 

hetgeen onsamenhangend en vaag werd gesteld, vraagt Arjuna: 

arjuna uvaaca: 
atha kena prayukto 'yamb paapamb carati purus-ah-; 
anicchannapi vaars-n-eya bala adiva niyojitah - (36). 

Arjuna sprak: 

III.36. O Vaarswn -eya, waardoor wordt een mens voortgesleept en wordt hij als 

het ware gedwongen om tegen zijn zin zonde te begaan? 

Voortgesleept en gedwongen: zoals een dienaar door de koning. Vaarswn-eya: iemand 

geboren in de familie van de Vrrswn-i's. 

De Heer spreekt: Luister, Ik zal U vertellen wie die vijand is waar ge naar vraagt en 

wie de oorzaak van alle kwaad is. 

[Vasudeva wordt hier de Heer (Bhagavat) genoemd omdat in Hem de zes 

eigenschappen als volledige beheersing enzovoorts, altijd gezamenlijk en volmaakt 
aanwezig zijn en die een volledige kennis heeft van het ontstaan van het 

universum. De Vis wn-u-Puraan-a zegt: 

                                                           
73 Deze vijand is Viveka-jñaana of Ware kennis, want deze staat haaks op mithya a-jñaana of illusie 
die de bron is van liefde en afkeer. 
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"Bhaga betekent de zes eigenschappen: volledige beheersing, macht, glorie, pracht, 

onpartijdigheid en verlossing" (VI.5-74). 

"Hij wordt de Heer genoemd (Bhagavat) die het begin en het einde kent, het komen 

en gaan van alle wezens, en weet wat wijsheid en onwetendheid is" (VI.5-78).] 

szribhagavaanuvaaca: 
kaama es-a krodha es-a rajogun-asamudbhavah-; 
mahaaszano mahaapa apmaa viddhyenamiha vairin -am (37). 

De Gezegende Heer sprak 

III.37. Het is begeerte, het is toorn, geboren uit de kracht van Rajas en is al-

lesverslindend en vol zonde. Weet dat dit de grootste vijand is!  

Begeerte is de vijand van de hele wereld en de bron van alle kwaad voor levende 

wezens. Als het door een of andere oorzaak wordt tegengehouden, wordt begeerte 

omgezet in toorn. Daarom is toorn in essentie begeerte. Het komt uit de kracht van 

Rajas. De begeerte zelf is ook de oorzaak van de kracht van Rajas, want wanneer 

begeerte opkomt, prikkelt het Rajas en stimuleert de mens tot handelen. We horen 

regelmatig ellendige mensen zeggen, die onder invloed van Rajas zijn: "Ik ben 

hiertoe gedreven door begeerte." Het is een grote zonde, want een mens kan alleen 

zondigen als gevolg van begeerte. Weet daarom dat in sambsaara begeerte de vijand 

is van de mens! 

Begeerte verbergt Wijsheid. 

Hij laat nu zien hoe deze vijand is: 

dhuumenaavriyate vahniryathaa ''darszo malena ca; 
yatholbenaavr-to garbhastathaa tenedamaavr-tam (38). 

III.38. Zoals vuur door rook is bedekt, een spiegel door stof en het kind 

omsloten is door de moederschoot, zo is alles er mee bedekt. 

Zoals een helder vuur wordt omgeven door donkere rook die eruit voortkomt, zo 

wordt 'dit' bedekt door begeerte. 

Wat wordt hier bedoeld met 'dit' en wat betekent hier bedekt door begeerte (dat)? 

Dit is het antwoord: 

aavr-tamb jñaanametena jñaanino nityavairin -aa; 
kaamaruupen-a kaunteya dus-puuren-aanalena ca (39). 

III.39. O Zoon van Kunti, de wijsheid wordt bedekt met deze eeuwige vijand 

van de wijze, de onverzadigbare en gulzige begeerte. 

Zelfs voordat hij de gevolgen ondervindt, weet een wijs mens dat hij op het slechte 

pad is gebracht door begeerte en daardoor voelt hij zich steeds ellendig. Vandaar 

dat begeerte een voortdurende vijand is van de wijzen en niet van de onwetenden. 

Dezen beschouwen begeerte als een vriend wanneer zij iets wensen en alleen als hij 

achteraf lijdt onder de gevolgen, en niet van tevoren, kent hij de waarheid en beseft 

dat begeerte hem in de ellende heeft gestort. Daarom is het een constante vijand 
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voor de wijzen alleen ... Het is onverzadigbaar en gulzig en heeft nooit genoeg, dat 

wil zeggen: het vindt niets genoeg voor zichzelf en er zijn geen grenzen aan het 

vermogen tot begeren.  

De verblijfplaats van begeerte. 

Hij vertelt ons nu wat de verblijfplaats van begeerte is, waardoor wijsheid wordt 

bedekt en die de vijand is van de hele wereld. Als de basis van de vijand bekend is 

dan is hij gemakkelijk te vernietigen. 

indriya an -i mano buddhirasyaadhis-t-haanamucyate; 
etairvimohayatyes-a jñaanamaavr-tya dehinam (40). 

III.40. Er wordt gezegd dat de zintuigen, de geest en de rede de verblijfplaats 

zijn. Hierdoor wordt wijsheid omsluierd en worden de mensen op een 

dwaalspoor geleid. 

Verblijfplaats: de verblijfplaats van begeerte. Hierdoor: de zintuigen, de geest 

(manas) en de rede (buddhi). 

Hoe wordt men begeerte de baas? 

Daarom: 

tasmaattvamindriyaan-ya adau niyamya bharatars-abha; 
pa apmaanamb prajahi hyenamb jña anavijñaananaaszanam (41). 

III.41. O Heer van de Bharata's, begin daarom met de zintuigen te beheersen 

en verstoot dan dit ding vol zonde dat kennis en wijsheid vernietigt! 

Jñaana is de kennis over het Zelf en andere zaken die verkregen worden uit de szaastra 

(Geschriften) en van een leraar (a acaarya). Vijña ana is de persoonlijke ervaring van 

hetgeen geleerd is. Verstoot deze vernietiger van jñaana en vijña ana, die U naar het 

hoogste goed brengen.  

Er wordt geleerd: "Beheers eerst de zintuigen en verwerp begeerte als uw vijand." 

Men zou zich nu kunnen afvragen hoe men zich op moet stellen om begeerte te 

kunnen verwerpen. Dit is het antwoord: 

indriya an -i paraan-yaahurindriyebhyah- paramb manah-; 
manasastu paraa buddhiryo buddheh- paratastu sah- (42). 

III.42. Er wordt gezegd dat de zintuigen superieur zijn, de geest gaat ze echter 

te boven en boven de geest staat de rede; Hij staat zelfs boven de rede. 

Er zijn vijf zintuigen, bijvoorbeeld het gehoor. Vergeleken met het fysieke lichaam 

dat grof, naar buiten gericht en beperkt is, zijn de zintuigen superieur omdat zij 
vergelijkenderwijze subtieler zijn en naar binnen gericht en een meer uitgebreide 

werkingssfeer hebben. Dit zeggen de wijzen. 

De geest is superieur aan de zintuigen (manas, de impulsieve natuur) en wordt 

gevormd door gedachten en wensen, fouten en twijfels (sambkalpa en vikalpa). 

Boven de geest staat de rede (buddhi) die gekarakteriseerd wordt door 
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onderscheidingsvermogen (niszcaya). Hij, het Zelf, de getuige van de rede, staat 

boven de rede en omvat alle zichtbare dingen inclusief de rede. Hij woont in het 

lichaam waarin, zoals wordt gezegd, begeerte die in de zintuigen en andere 

plaatsen gezeteld is, verwarring veroorzaakt door wijsheid te bedekken. 

evamb buddheh- paramb buddhvaa sambstabhya atmaanamaatmana a; 
jahi szatrumb mahaaba aho kaamaruupamb duraasadam (43). 

III.43. Dus, O Machtige in de wapenen, als ge Hem kent die boven de rede 

staat, beheers dan het zelf door het Zelf en vernietig de vijand begeerte die zo 

moeilijk te verslaan is!  

Vernietig de begeerte, terwijl ge het Zelf op deze manier kent dat superieur is aan 

de rede en ge het zelf door het Zelf beheerst. Dit betekent dat ge geleidelijk het zelf 

ontwikkelt met behulp van het zelf, dat wil zeggen dat de herboren of gezuiverde 

geest (zelf, manas) het middel is om zelfbeheersing te verkrijgen (manas-

samaadhaana). Het is moeilijk om begeerte te verslaan, omdat deze zo ingewikkeld 

en onbegrijpelijk is. 

iti karmayogo naama tr-tiyo 'dhyaayah - 
Dit is het einde van het derde hoofdstuk getiteld: 

KARMA-YOGA. 
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HOOFDSTUK IV 

JÑAANA-YOGA. 

De traditie van Jñaana-yoga. 

De Yoga van Toewijding aan kennis die in de laatste twee hoofdstukken werd 

uiteengezet gaat samen met afstand doen en wordt verkregen door Karma-Yoga. In 

deze Yoga wordt de Vedische leer over handelen en niet-handelen (Pravrrtti en 

Nivrrtti) samengevat, en dit is het centrale thema van de Leer van de Heer in de 

Gitaa. Omdat Hij aanneemt dat de Vedische leer nu afdoende is behandeld, prijst Hij 

de leer door te vertellen hoe deze is ontstaan. 

szribhagavaanuvaaca: 
imamb vivasvate yogamb proktavaanahamavyayam; 

vivasvaanmanave praaha manuriks -vaakave 'bravit (1). 

De Gezegende Heer sprak: 

IV.1. Deze eenheidsleer heb Ik onderwezen aan Vivasvat. Vivasvat onderwees 

haar aan Manu en Manu onderwees haar aan Iks wvaaku. 

Ik heb de Yoga die in de voorgaande twee hoofdstukken is behandeld onderwezen 

aan de Zon (Vivasvat) bij het begin van de Schepping om de Ks watriya's, de heersers 

van de wereld, kracht te geven. Alleen door de kracht van deze Yoga kunnen zij de 

spirituele klasse van de Brahmanen beschermen. Als de spirituele en heersende 

klassen goed in stand worden gehouden, is het mogelijk om de wereld in stand te 

houden. Deze Yoga is onvergankelijk omdat de resultaten ervan onvergankelijk 

zijn. 

Mokswa is de vrucht van deze Yoga van volledige toewijding aan ware kennis en 

gaat nimmer verloren. Vivasvat onderwees deze Yoga aan Manu, en Manu onder-

wees deze aan zijn zoon Iks wvaaku, de eerste heerser. 

evamb paramparaapraaptamimamb raajars-ayo viduh-; 
sa kaaleneha mahataa yogo nas-t-ah- parantapa (2). 

IV.2. De Koninklijke Wijzen kenden deze leer en gaven haar door aan hun 

opvolgers. Na lange tijd is deze Yoga hier verloren gegaan, O Vernietiger van 

vijanden! 

Deze Yoga werd in een lange traditie onderwezen aan de Ks watriya's, de wijze ko-

ningen, die zowel koningen als wijzen waren. Deze traditie is nu al lang geleden 

verloren gegaan, O Arjuna, gij die Uw vijanden verschroeit als de zon door het 

vuur van Uw dapperheid.  

Daar de Yoga verloren is gegaan omdat deze in handen is gevallen van zwakkelin-

gen die hun zintuigen niet onder controle konden houden en daarmee niet in staat 

zijn geweest om het doel van het leven te bereiken. 

sa evaa 'yamb mayaa te 'dya yogah - proktah- puraatanah-; 
bhakto 'si me sakhaa ceti rahasyamb hyetaduttamam (3). 
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IV.3. Dezelfde oeroude Yoga heb Ik vandaag aan U onderwezen, omdat ik 

weet dat ge aan Mij toegewijd bent en Mijn vriend zijt. Voorwaar dit is het 

Hoogste Geheim. 

Deze kennis, deze Yoga, is het Opperste Geheim. 

Goddelijke Incarnaties. 

Om te vermijden dat iemand de indruk zou kunnen krijgen dat de Heer een onjuiste 

opmerking zou hebben gemaakt, doet Arjuna alsof hij bezwaar maakt en vraagt: 

arjuna uvaaca: 
aparamb bhavato janma paramb janma vivasvatah-; 
kathametadvijaaniya amb tvamaadau proktavaaniti (4). 

Arjuna spraak: 

IV.4. Vivasvat werd eerder dan U geboren. Hoe kan het dat Gij deze Yoga in 

den beginne hebt onderwezen? 

Gij zijt later geboren in het huis van Vasudeva en Vivasvat (AAditya) is eerder gebo-

ren bij het begin van de schepping. Hoe moet ik dan de uitspraak opvatten dat Gij 

deze Yoga bij het begin van de schepping (aan Vivasvat) hebt onderwezen en Gij 

nu, in eigen persoon, aan mij hetzelfde leert? 

Om te beantwoorden aan de bedoeling van de vraag van Arjuna en de indruk weg 

te nemen dat Vasudeva niet Almachtig en Alwetend zou zijn zegt de Gezegende 

Heer: 

szribhagavaanuvaaca: 
bahuuni me vyatitaani janmaani tava caarjuna; 
ta anyahamb veda sarvaan-i na tvamb vettha parantapa (5). 

De Gezegende Heer sprak: 

IV.5. O Vernietiger van vijanden, evenals U, Arjuna, heb ik vele geboorten 

meegemaakt. Ik herinner ze mij allemaal, terwijl gij van niets weet. 

Gij weet van niets omdat het vermogen om te zien wordt geblokkeerd door goede 

en slechte handelingen uit het verleden (dharma en adharma). Ik weet het daarente-

gen wel omdat Mijn natuur eeuwig, zuiver, wijs en ongebonden is en Mijn vermo-

gen om te zien vrij is.  

Hoe kunt Gij, de eeuwige Heer, geboren worden zonder dharma en adharma? Luis-

ter: 

ajo 'pi sannavyayaatma a bhuuta anaamiszvaro 'pi san; 
prakr-tim b svaamadhis -t-haaya sambhavaamyaatmamaayayaa (6). 

IV.6. Ik kom tot manifestatie door Mijn eigen kracht (Maayaa) hoewel Ik onge-

boren en onvergankelijk ben, de Heer van alle schepselen en de Heer van Mijn 

eigen natuur. 
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Ik ben ongeboren en mijn vermogen tot inzicht (jña ana-szakti) is onvergankelijk. Ik 

ben van nature de Heer van alle schepselen, van Brahma a tot een grassprietje. Ik 

heers van nature over Prakrrti, de Maayaa van Vis wn-u, die bestaat uit Sattva, Rajas en 

Tamas, de drie krachten waaraan dit hele universum is onderworpen en waardoor 

deze wereld zijn eigen Zelf, Vasudeva, niet kent.  

Door mijn eigen Maaya a lijkt het alsof Ik geboren en belichaamd word, terwijl dit in 

werkelijkheid niet zo is, in tegenstelling tot anderen. 

Het doel van een Goddelijke Incarnatie. 

Wanneer en waarom wordt Hij op deze manier geboren? Dit is het antwoord: 

yadaa yadaa hi dharmasya gla anirbhavati bhaarata; 
abhyutthaanamadharmasya tada a ''tmaanamb sr-ja amyaham (7). 

IV.7. O Afstammeling van Bharata, Ik manisfesteer Mij-zelf telkens als het 

geloof verdwijnt en ongeloof toeneemt. 

Geloof: dharma zoals het is vastgelegd in het instituut van de kasten (varn-a) en 

religieuze ordes (aaszrama), waardoor zowel materiële welvaart als verlossing kan 

worden verkregen. Telkens wanneer het geloof (Dharma) verdwijnt, manifesteer Ik 

Mijzelf door Maayaa. 
Met welk doel? 

paritraan-aaya saadhuunaamb vinaaszaaya ca dus-kr-ta am; 
dharmasambstha apanaartha aya sambhavaami yuge yuge (8). 

IV.8. Ik word in elke era opnieuw geboren om de goeden te beschermen, de 

slechten te vernietigen en om het geloof stevig te vestigen. 

De Goeden: degenen die de rechte weg bewandelen. 

janma karma ca me divyamevam b yo vetti tattvatah -; 
tyaktva a dehamb punarjanma naiti ma ameti so 'rjuna (9). 

IV.9. O Arjuna, degene die waarlijk Mijn goddelijke geboorte en leven kent, 

wordt niet opnieuw geboren als hij dit lichaam aflegt doch komt naar Mij. 

Mijn geboorte is een illusie (Maayaa). Deze is Goddelijk, typisch voor IIszvara en 

buitengewoon (aprakrrta). Hij komt tot Mij: Hij wordt bevrijd. 

Jñaana-Yoga is het enige middel tot Moks wa. 

Deze weg tot bevrijding bestaat allang en was al in de vroegste tijden zeer gewild: 

vitaraagabhayakrodhaa manmayaa maamupaaszritaah-; 
bahavo jñaanatapasaa pu uta a madbhaavamaagataah- (10). 

IV.10. Bevrijd van begeerte, angst en woede, hun toevlucht zoekende tot, en 

geheel één met Mij en gezuiverd door het vuur (tapas) der wijsheid hebben 

velen Mij gevonden. 
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Eén met Mij: het kennen van Brahman, dat wil zeggen één zijn met IIszvara. Hun 
toevlucht zoeken tot Mij: Parameszvara, de Opperste Heer, dat wil zeggen: uitslui-

tend toegewijd aan wijsheid. Jñaana-tapas betekent religieuze toewijding (tapas) in 

de vorm van jñaana of kennis van het Hoogste Zelf, Parama atman. Deze combinatie 

geeft aan dat Toewijding aan kennis geheel los staat van andere opofferingen 

(vormen van Tapas). Nadat zij door dit offervuur (tapas) de hoogste zuiverheid 

hebben verkregen, bereiken velen mokswa. 

De goden geven materiële voordelen en bevrijding. 

Ondervindt Gij dan gevoelens van voorkeur en aversie omdat Gij slechts enkelen 

mokswa (Uw wezen en eenheid met Uw Zelf) schenkt en niet aan iedereen? 

Dit is het antwoord: 

ye yathaa maamb prapadyante ta ambstathaiva bhajaamyaham; 
mama vartmaanuvartante manus-yaah- paartha sarvaszah- (11). 

IV.11. Ik geef aan ieder mens hetgeen hij van Mij verlangt. De mensen volgen 

altijd in alle dingen Mijn pad, O Zoon van Prrthaa. 
Ik beloon de mensen door ze alles te geven wat zij wensen op dezelfde manier als 

zij Mij zoeken en naar gelang van de motivatie waarmee zij Mij zoeken. Zij wen-

sen geen mokswa. Men kan niet tegelijkertijd genot zoeken en moks wa nastreven. 

Daarom geef Ik degene die eigen resultaat zoeken de door hun gewenste beloning. 

Ik beloon de mensen die niet zelfzuchtig zijn, die hun voorgeschreven plichten 

vervullen en bevrijding zoeken door hun kennis te geven. Mensen met kennis, die 

afstand hebben gedaan van de wereld en bevrijding zoeken, beloon ik door hun 

mokswa te geven. Op een vergelijkbare manier verlos ik mensen van hun angsten. Ik 

beloon dus iedereen op eenzelfde manier als zij Mij zoeken. Nooit zal Ik echter 

iemand uit liefde of afkeer belonen of omdat Ik misleid zou zijn. In alles volgen de 

mensen Mijn weg, de weg van IIszvara die in alles
74

 aanwezig is. [Onder 'mensen' 

moet worden verstaan: allen
75

 die handelen naar hun natuur.] 

Vraag: Als Gij, IIszvara, vrij zijt van liefde en andere slechte hartstochten en Gij alle 

schepselen op dezelfde wijze behandelt en in staat zijt om elke wens te vervullen, 

waarom wensen zij dan niet allemaal moks wa en zoeken zij niet allemaal naar U in 

de wetenschap dat Vasudeva alles is? Luister naar het antwoord: 

kaan4ks-antah- karman-aamb siddhim b yajanta iha devataah-; 
ks-ipramb hi maanus-e loke siddhirbhavati karmajaa (12). 

IV.12. In de wereld van de mensen volgt het succes direct op de handeling en 

daarom offeren zij die daar op uit zijn aan de Goden.  

                                                           
74 Iedereen moet de Heer navolgen op de weg van handeling of van kennis, ongeacht of het gaat 
om een zelfzuchtig doel of om moks wa te bereiken. De Opperste Heer Zelf woont als het Zelf in 
alle vormen. 
75 Niet alleen mensen, maar ook andere wezens. 
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Degenen die naar succes verlangen, geven offers aan Goden als Indra en Agni. In 

de szruti staat: 

"Hij daarentegen die een afzonderlijke God vereert en denkt: “Hij staat los van mij 

en ik van Hem," weet niets. Voor de Deva's is hij niet meer dan wat het vee is voor 

de mensen." (Brr.Up. I-4-10). 

Het resultaat van handelingen wordt in deze wereld heel snel geïncasseerd door 

degenen die uit zelfzucht offeren aan uiterlijke Goden terwijl zij de door hun kaste 

(varn -a) of religieuze orde (aaszrama) opgelegde handelingen uitvoeren. Vedische 

geboden zijn voor deze wereld bedoeld. Door te zeggen dat 'succes in de wereld 

van de mensen snel volgt' geeft de Heer aan dat ook in andere werelden handelin-

gen resultaat opleveren. Het enige verschil is dat alleen in de mensenwereld gebo-

den gebaseerd zijn op kastes en religieuze orden. 

De kastes zijn de Goddelijke ordening van menselijke samenleving. 

Waarop is de wet gebaseerd dat de diverse plichten van kastes en religieuze orden 

alleen gelden in de mensenwereld en niet in andere werelden? Anders gezegd, er is 

gesteld dat de mensen kunnen worden ingedeeld in verschillende kastes en orden 

(varn -a's en aaszrama's) en altijd Uw weg moeten volgen. Waarom zouden ze alleen 

Uw weg moeten volgen en niet een andere? Dit is het antwoord: 

caaturvarn-yamb mayaa sr -s-t-am b gun-akarmavibhaagaszah-; 
tasya kartaaramapi maamb viddhyakartaaramavyayam (13). 

IV.13. Ik heb de vier kastes geschapen op basis van de werking van energie en 

handelingen. Weet dat Ik hieraan niet deelneem en onveranderlijk ben, hoe-

wel Ik dit geschapen heb.  

De vier kastes (varn -a's betekent letterlijk: kleuren) zijn door Mij, IIszvara, geschapen 

op basis van de verdeling van energieën (gun-a's) en handelingen. Energie bestaat 

uit Sattva (deugd), Rajas (beweging en slechtheid) en Tamas (duisternis). De han-

delingen van een brahmaan (geestelijke), waarin Sattva overheerst, zijn sereen, 

beheerst en sober (zie XVIII.42). In de handelingen van een kswatriya (krijger) 

overheerst Rajas en deze zijn moedig en gedurfd (zie XVIII.43). De handelingen 

van een vaiszya (ondernemer), in wie Rajas overheerst en Tamas onderworpen is 

aan Rajas, zijn gericht op landbouw enzovoorts (zie XVIII. 44). In het werk van 

een szuudra (dienaar) overheerst Tamas waarbij Rajas onderworpen is aan Tamas, 

hier is alleen dienstbaarheid. De vier kastes zijn dus geschapen op basis van de 

verdeling van energieën en handelingen. Deze indeling bestaat niet in andere we-

relden. Vandaar dat in vers 12 wordt gezegd 'in de wereld van de mensen'.  

Tegenwerping: O! Dan zijt Gij de schepper van deze vier kastes en daardoor zijt 

Gij gebonden aan het resultaat ervan en zijt Gij dus niet de eeuwige Heer, die on-

gebonden is. 
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Antwoord: Weet dat Ik hieraan in werkelijkheid niet deelneem en niet onderwor-

pen ben aan sambsaara, hoewel Ik vanuit het standpunt van Ma ayaa bezien deze hande-

ling heb geïnitieerd. 

Een handeling die niet gebonden is bindt de ziel niet. 

Ik ben in werkelijkheid niet degene die handelt, hoewel ge aanneemt dat Ik deze 

heb geïnitieerd en daarom: 

na maam b karmaan-i limpanti na me karmaphale spr -haa; 
iti ma amb yo 'bhijaanaati karmabhirna sa baddhyate (14). 

IV.14. Ik word niet bezoedeld door handelingen en eis het resultaat ervan niet 

op. Degene die Mij op deze manier kent, wordt niet gebonden door handelin-

gen. 

Omdat er geen egoïsme is (ahambkaara) word Ik niet bezoedeld door deze handelin-

gen en is reïncanatie niet nodig. Ook heb Ik geen enkel verlangen naar het resultaat 

van deze handelingen. Het is daarentegen volkomen terecht dat mensen van deze 

wereld, die denken dat zijzelf het initiatief nemen tot handelen en de resultaten 

ervan opeisen, erdoor bezoedeld raken (sambsaara). Omdat dit opeisen en deze ge-

bondenheid bij Mij niet aanwezig zijn, kunnen handelingen Mij niet bezoedelen. 

Hetzelfde geldt voor ieder mens, die Mij kent als zijn eigen Zelf en denkt: "Ik doe 

niets en ik verlang niet naar het resultaat van handelingen." Ook diens handeling 

leidt niet tot reïncarnatie. Zo iemand weet: "Ik handel niet en ik heb geen verlangen 

naar het resultaat", dus: 

evamb jñaatvaa kr-tamb karma puurvairapi mumuks-ubhih-; 
kuru karmaiva tasmaattvamb puurvaih- pu urvataram- kr-tam (15). 

IV.15. Omdat onze voorouders dit wisten, handelden zij uit verlangen naar 

bevrijding. Handel daarom op dezelfde manier als de voorouders in lang ver-

vlogen tijden!  

Handel op dezelfde manier als Uw voorvaderen en wees niet afzijdig door af te 

zien van handelingen. Verricht handelingen om het zelf te zuiveren als ge onwe-

tend bent. Als ge echter verstandig bent en de waarheid kent, handelt ge om de 

mensen te beschermen. Dit is geen nieuwe instructie, zo werd er vroeger gehandeld 

door voorvaderen, zoals Janaka. 

De werkelijke aard van handelen en niet-handelen. 

Als er in de wereld van de mensen gehandeld moet worden dan zal ik dit doen op 

gezag van Uw woord. Waarom wordt erop gewezen dat dit door de voorvaderen in 
vroeger tijden zo werd gedaan? De Heer zegt in antwoord hierop: Luister, want het 

is erg moeilijk om te begrijpen wat handelen is: 

kimb karma kimakarmeti kavayo 'pyatra mohita ah-; 
tatte karma pravaks-yaami yajjña atvaa moks-yase 'szubhaat (16). 
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IV.16. Wat is handelen en wat is niet-handelen? Zelfs de wijzen weten het niet. 

Ik zal U leren hoe te handelen om bevrijd te worden van het kwaad. 

Zelfs de wijzen weten niet wat handelen en niet-handelen betekent. Daarom zal Ik 

U uitleggen wat dit inhoudt, en als ge dit weet, zult ge bevrijd worden van het 

kwaad van sambsaara. 

Ge moet echter niet denken: "Iedereen weet dat handelen gelijk is aan beweging 

van het lichaam en dat niet-handelen bewegingloosheid en stilzitten betekent. Wat 

valt daarover te leren?" 

Het antwoord volgt: 

karman-o hyapi boddhavyamb boddhavyamb ca vikarman-ah-; 
akarman-aszca boddhavyamb gahanaa karman-o gatih- (17). 

IV.17. De ware aard van handelingen is moeilijk te begrijpen. Daarom dient 

ge het nodige te weten van handelen, van verboden handelingen en van het 

niet-handelen. 

Men dient veel te weten van handelingen die door de geschriften worden opgedra-

gen, van onwettige handelingen en van niet-handelen. De ware aard van zowel 

verplichte handelingen, onwettige handelingen en niet-handelen is moeilijk te be-

grijpen. 

Wat is dan de ware aard van handelen en niet-handelen waarover zoveel te leren is 

en waarvan Ge beloofd hebt die aan mij uit te leggen? 

Luister: 

karman-yakarma yah- paszyedakarman-i ca karma yah-; 
sa buddhimaanmanus-yes -u sa yuktah- kr-tsnakarmakr-t (18). 

IV.18. Hij is een wijs mens die niet-handelen kan zien in handelen en die even-

eens handelen ziet in niet-handelen. Hij is toegewijd en verricht alle handelin-

gen. 

'Handeling' betekent datgene wat gedaan wordt, een daad. Men kan niet-handelen 

zien in handelen en handelen zien in niet-handelen, omdat beide (nivrrtti en pravrrtti) 
uitgaan van de aanwezigheid van een tussenpersoon.

76
 In werkelijkheid is het erva-

ren van zaken als handelingen en tussenpersonen alleen mogelijk in een staat van 

avidya a, met andere woorden: alleen als we niet de Werkelijkheid (vastu) bereikt 

hebben. Hij die niet-handelen kan zien in handelen en die eveneens handelen ziet 

                                                           
76 Er wordt gezegd dat men handelen moet zien in niet-handelen en vice versa omdat men in 
beide gevallen uitgaat van de aanwezigheid van een tussenpersoon. Op grond van het feit, dat 
men alleen zijn toevlucht neemt tot nivr rtti of niet-handelen als het Ene Ware Zelf wordt gekend, 
kan men hier geen bezwaar tegenin brengen omdat ervan wordt uitgegaan dat het Zelf niet han-
delt. Men gaat alleen over tot handelen of niet-handelen, Pravr rtti of Nivr rtti, vóórdat men kennis 
over het Ware Zelf als middel heeft verkregen.  
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in niet-handelen is een wijs mens. Hij is toegewijd (yukta, yogi) en verricht elke 

handeling. 

Daarom is hij geprezen die handelen in niet-handelen ziet en vice versa. 

Tegenwerping: Wat is dit voor tegenstrijdigheid dat iemand niet-handelen in han-

delen en handelen in niet-handelen kan zien? Het is toch zeker zo dat een dergelij-

ke tegenstrijdigheid nooit kan voorkomen bij handelingen? 

Antwoord: Dit bezwaar is naar onze mening niet terecht. Voor iemand die onwe-

tend is, lijkt hetgeen in werkelijkheid niet-handelen is, handelen, en lijkt handelen, 

niet-handelen. De Heer zegt: "Hij die niet-handelen kan zien in handelen" enzo-

voorts, om aan te geven wat er werkelijk aan de hand is. Er is dus geen tegenstrij-

digheid. Het moet dus echt waar zijn wat de Heer stelt, omdat Hij heeft gezegd dat 

iemand die dit weet een wijs mens is. Bovendien heeft Hij dit onderwerp ter sprake 

gebracht met de woorden dat er veel te leren is over handelen en niet-handelen 

(IV.17). Verder is er in IV.16 gezegd dat ge "door dit te weten bevrijd zult worden 

van kwaad." Bevrijding van kwaad kan beslist niet worden verkregen door ver-
keerde kennis. We moeten derhalve begrijpen dat alle levende wezens een verkeerd 

begrip hebben van handelen en niet-handelen en dat de Heer "Hij die niet-handelen 

in handelen kan zien" enzovoorts leert, omdat Hij dit onjuiste beeld wil corrigeren. 

Bovendien kan men niet zeggen dat niet-handelen ergens gelokaliseerd kan worden 

in of onderdeel uitmaakt van het handelen zoals jujubevruchten (badara) in een ton. 

Ook kan handelen niet ergens worden gelokaliseerd in niet-handelen, omdat niet-

handelen alleen maar het afwezig zijn van handelingen is. Daarom moet het zo zijn 

dat de Heer hier bedoelt te zeggen dat handelen en niet-handelen niet juist worden 

begrepen en worden verwisseld, zoals een luchtspiegeling wordt verward met wa-

ter en parelmoer met zilver. 

Tegenwerping: Handelingen zijn voor iedereen gewoon handelingen en toch nooit 

iets anders? 

Antwoord: Dat is niet zo. Als een schip vaart, lijkt het voor iemand aan boord alsof 

de stilstaande bomen aan land in tegengestelde richting bewegen. Van grote af-

stand bezien lijkt het alsof verre objecten die bewegen, stilstaan. Op eenzelfde 

manier worden niet-handelen en handelen met elkaar verwisseld met betrekking tot 

het Zelf. Om deze onjuiste indruk weg te nemen zegt de Heer: "Hij die niet-

handelen in handelen kan zien" enzovoorts. 

Hoewel een dergelijk bezwaar al vaker is weerlegd, vergeten mensen die lange tijd 

zijn misleid steeds weer de waarheid ondanks dat deze vaak is onderwezen, en ze 

komen steeds weer met dezelfde bezwaren, die zijn gebaseerd op verkeerde veron-
derstellingen. Omdat de Heer weet hoe moeilijk het voor ons is om het Ware te 

kennen, weerlegt Hij steeds weer onze bezwaren. 

De waarheid dat het Zelf niet beweegt, wordt helder uiteengezet in de szruti, smrrti 
en door de rede, en wordt eveneens toegelicht in II.20-24 en in de hierna volgende 

hoofdstukken. De gewoonte van de geest om het handelen te koppelen aan het niet-
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bewegende Zelf heeft diepe wortels en staat haaks op Zijn ware natuur. Vandaar 

dat 'zelfs wijze mensen niet weten wat handelen en niet-handelen is' (V.16). Hoe-

wel het handelen te maken heeft met het fysieke lichaam (deha) enzovoorts, ver-

bindt de mens het handelen ten onrechte met het Zelf door te denken: "Ik handel, 

het is mijn handeling en daarom incasseer ik het resultaat van de handeling." Op 

een vergelijkbare manier denkt hij ten onrechte dat het Zelf de handeling stopt, 

hoewel dit in werkelijkheid door het lichaam en de zintuigen gebeurt. Dit geldt ook 

voor het geluk dat volgt wanneer de activiteit wordt gestopt en hij denkt: "Ik word 

stil en daardoor gelukkig zonder zorgen en zonder beweging, ik doe niets en ben 

stil en gelukkig." Om deze onjuiste indruk weg te nemen, zegt de Heer: "Hij die 

niet-handelen in handelen kan zien" enzovoorts. 

Hoewel het handelen bij het lichaam en de zintuigen hoort en ook alle specifieke 

kenmerken van handelen behoudt, wordt het door iedereen ten onrechte verbonden 

met het Zelf, dat niet handelt en bewegingloos is. Zelfs een geleerd mens denkt 

daarom: "Ik handel." De passage: "Hij die niet-handelen kan zien in handelen" 

betekent daarom: hij die ware kennis heeft en weet dat handelen niet werkelijk tot 

het Zelf behoort, ondanks dat alle andere mensen dat wel denken. 

Het is net zoals met de bomen aan de kant van de rivier die voor iemand aan boord 

van het schip in tegenovergestelde richting schijnen te bewegen. Hij weet dat het 

niet-handelen ook handelen is, want het niet-handelen is niets anders dan het stop-

zetten van lichamelijke en geestelijke activiteiten en wordt evenals het handelen 

ten onrechte verbonden met het Zelf. Hierdoor wordt het ego geprikkeld en zegt 

men: "zonder iets te doen zit ik hier stil en gelukkig." Hij die zich de ware aard van 

handelen en niet-handelen realiseert, zoals het hier is uitgelegd, is een wijs en toe-

gewijd mens (Yogi) en hij verricht alle handelingen. Hij is bevrijd van alle kwaad 

en heeft alles bereikt. 

Dit vers is door verschillende commentatoren anders uitgelegd.  Hoe? 

De verplichte werken (nitya-karma) die voor IIszvara moeten worden uitgevoerd, 

laten geen resultaat na en kunnen daarom figuurlijk gesproken als niet-handelen 

worden gezien, dat wil zeggen: zij staan gelijk aan niet-handelen. Het niet uitvoe-

ren van deze plichten veroorzaakt kwaad en kan daarom weer figuurlijk gesproken 

als handelen worden beschouwd. Daardoor interpreteren zij het vers als volgt: "Hij 

die de verplichte werken (nitya-karma) als niet-handelen ziet omdat deze geen 

resultaat opleveren, als een koe die geen melk geeft, en die het niet-uitvoeren van 

deze plichten als handelen ziet omdat deze kwaad, bijvoorbeeld de hel (naraka) 

opleveren, is een wijs mens." 

Dit is geen juiste interpretatie, omdat deze kennis geen bevrijding van het kwaad 

geeft en de uitspraak van de Heer: "Omdat ge dit weet zult ge bevrijd worden van 

het kwaad" (IV.16), hierdoor onjuist zou zijn. Zelfs al zou men voor het moment 

aannemen dat bevrijding van kwaad komt door het uitvoeren van verplichte werken 

(nitya-karma), dan kan het nooit zo zijn dat dit het gevolg is van het feit dat men 
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denkt dat ze geen resultaat zullen hebben. Het is zeker dat nergens in de szruti wordt 

onderwezen, dat bevrijding van kwaad voortkomt uit het besef, dat verplichte wer-

ken geen resultaten opleveren, of uit de kennis over deze verplichte werken. Men 

kan niet volhouden dat de Heer
77

 dit hier heeft onderwezen. Hetzelfde kan ook 

worden ingebracht tegen hun visie over het zien van handelen in niet-handelen. Zij 

zeggen namelijk dat niet het nalaten van verplichte werken (nitya-karma) als han-

delen moet worden beschouwd, maar alleen dat verplichte werken moeten worden 

uitgevoerd. Verder kan er niets goeds voortkomen uit de wetenschap dat het niet-

uitvoeren van verplichte werken slecht zou zijn. Ook kan het niet-uitvoeren van 

verplichte werken, dat in zichzelf niets is, worden opgelegd als een beeld waarop 

wij onze aandacht zouden moeten richten. Een mens kan niet van het kwaad wor-

den bevrijd door onjuiste kennis die het niet-handelen als handelen beschouwt, 

noch kan hij wijs en toegewijd worden genoemd of als de uitvoerder van alle han-

delingen worden gezien. Deze kennis heeft geen waarde. Onjuiste kennis is in 

zichzelf het kwaad, en hoe zou het ons dan kunnen verlossen van een ander kwaad? 

De duisternis wordt niet verlicht door duisternis. 

Tegenwerping: De wetenschap dat niet-handelen handelen is en handelen niet-

handelen, is geen illusie maar een gedachtenconstructie, die te maken heeft met het 

al of niet veroorzaken van gevolgen. 

Antwoord: Nee, want er wordt nergens geleerd dat een dergelijke gedachtencon-

structie over handelen of niet-handelen enig nut heeft. Het is evenmin zinvol om 

het concrete onderwerp van de discussie te negeren en het over iets anders te heb-

ben. Verder kan men veel directer aangeven dat verplichte werken geen resultaat 

hebben en dat de weigering om ze uit te voeren tot de hel leidt. Wat kan dan de 

betekenis zijn van zo'n dubbelzinnige omschrijving als: "Hij die niet-handelen kan 

zien in handelen" enzovoorts? Dit is hetzelfde als zeggen, dat de Heer met deze 

woorden anderen in verwarring wilde brengen. Het is niet nodig om de leerstelling 

over verplichte werken geheimzinnig voor te stellen door moeilijke woorden te 

gebruiken. Men kan ook niet volhouden dat deze leer gemakkelijk kan worden 

leerstelling wordt immers duidelijk uiteengezet in II.47 en hoeft niet te worden 

herhaald. Alleen wat verheven en de moeite waard is, moet worden gekend en niet 

hetgeen geen waarde heeft. Het is niet de moeite waard om onjuiste kennis te ver-

werven of het onderwerp
78

 van deze kennis, dat immers niet bestaat, te kennen. Uit 

het niet-uitvoeren kan geen kwaad ontstaan, uit iets dat er niet is kan niets voort-

komen. Er is gezegd: "Het onwerkelijke kan niet bestaan" (II.16), terwijl de s zruti 

zegt: "Hoe zou het bestaande kunnen oprijzen uit het niet-bestaande?" (Cha.Up.6-

2-2). De uitspraak, dat een bestaand object voortkomt uit het niet-bestaande staat 
gelijk met te zeggen dat het niet-bestaande zelf tot bestaan komt en vice versa. Dit 

                                                           
77 Met de woorden "door dit te kennen zult ge bevrijd worden van kwaad" (V.16) benadrukt de 
Heer hetgeen Hij daar heeft gezegd en verwijst niet naar het specifieke aspect dat verplichte 
werken geen resultaat opleveren. 
78 Het object van niet bestaande kennis als handeling (karma). 
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kan niet worden waargemaakt omdat het in strijd is met de feiten. De Geschriften 

(sza astra) kunnen geen handelingen voorschrijven die geen goeds voortbrengen, want 

zoiets veroorzaakt lijden, en lijden is niet iets dat ooit bewust zou worden veroor-

zaakt. Aangezien toegegeven is dat het verzaken van deze plichten iemand in de 

hel brengt, zou het er eenvoudig op neerkomen dat Openbaring (s zaastra) geen enkel 

nut zou hebben omdat zowel het uitvoeren als het verzaken van de plichten, lijden 

veroorzaken. Verder spreekt iemand zichzelf tegen als hij toegeeft dat verplichte 

werken geen resultaat hebben en tegelijkertijd beweert dat deze tot bevrijding lei-

den. Daarom kan men dit vers alleen letterlijk interpreteren en dit hebben wij ge-

daan. 

Wie is een wijs mens? 

Het bereiken van het niet-handelen in handelen en vice versa wordt als volgt ge-

prezen: 

yasya sarve samaarambhaah- kaamasan4kalpavarjita ah-; 
jña anaagnidagdhakarmaan-amb tamaahuh- pan-d-itamb budhaah- (19). 

IV.19. Hij wiens optreden vrij is van wensen en bedoelingen en wiens hande-

lingen zijn verbrand in het vuur van wijsheid, wordt door de wijzen wijs ge-

noemd. 

De mens die de hiervoor beschreven waarheid heeft gerealiseerd en wiens werken 

geheel vrij zijn van wensen en bedoelingen (sambkalpa) welke die wensen veroor-

zaken, wordt door de wijzen die Brahman kennen een echte wijze (pan -ddita) ge-

noemd. Hij handelt zonder directe bedoeling en als hij enige wereldlijke handeling 

verricht, doet hij dit alleen om een voorbeeld te stellen aan de massa. Als hij het 

leven in de wereld heeft opgegeven, verricht hij alleen maar handelingen om zijn 

lichaam te verzorgen. Zijn goede en slechte handelingen worden verteerd in het 

vuur van wijsheid dat voortkomt uit de realisatie van niet-handelen en vice versa. 

De wijzen die Brahman kennen, noemen hem een echte wijze (pan -ddita). 

Het Handelen van de Wijze in de Wereld als een Voorbeeld voor de Massa. 

Hij die handelen in niet-handelen en omgekeerd kan zien, dat wil zeggen: iemand 

die de ware aard van het handelen en niet-handelen heeft gerealiseerd, is krachtens 

deze realisatie bevrijd van handelen. Hij doet afstand van de wereld, is niet meer 

betrokken bij handelingen en doet alleen maar wat strikt nodig is voor het onder-

houd van zijn lichaam, ook al was hij voor hij zich de waarheid realiseerde, wel 

betrokken bij handelingen. Het kan daarentegen ook zijn dat iemand tijdens het 

handelen ware kennis van het Zelf heeft verkregen, daarna het handelen met alles 
erop en eraan opgeeft omdat hij het zinloos vindt. Iemand die echter vindt dat hij 

het handelen om een of andere reden niet moet opgeven, kan er mee doorgaan 

zonder gehecht te zijn aan de handeling en het resultaat met als doel om een voor-

beeld te geven aan de hele wereld. Omdat hij geen zelfzuchtig doel heeft, doet hij 

in werkelijkheid niets. Zijn handelen staat gelijk met niet-handelen omdat al zijn 
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handelingen worden verteerd in het vuur van kennis. Om dit te onderwijzen zegt de 

Heer: 

tyaktvaa karmaphalaasan4gamb nityatr-pto niraaszrayah-; 
karman-yabhipravr-tto 'pi naiva kiñcitkaroti sah- (20). 

IV.20. Nadat hij gehechtheid aan de resultaten van handeling heeft opgegeven 

en met alles tevreden is en van niets afhankelijk, handelt hij zonder iets te 

doen. 

Hij die niet meer geïnteresseerd is in handelingen en alle gehechtheid aan resultaat 

heeft opgegeven doordat hij de waarheid die hiervóór is uitgelegd, kent, is altijd 

tevreden en wil geen zintuiglijke objecten. Hij streeft geen enkel doel voor zichzelf 

na, dat wil zeggen: hij jaagt geen genoegens na in dit of in een volgend leven. De-

gene die het handelen uit eigenbelang opgeeft, maar die het ondoenlijk vindt om de 

handelingen te stoppen, gaat er mee door om een voorbeeld te geven aan de wereld 

of geen ergernis te veroorzaken bij mensen die recht zijn in de leer. Iemand die 

zich zo opstelt doet, hoewel hij bezig is met handelen, in werkelijkheid helemaal 

niets, omdat hij weet dat het Zelf niet beweegt. 

Hoe een Wijze zijn lichaam onderhoudt. 

Hij die, in tegenstelling tot degene waarover zojuist gesproken is, voordat hij han-

delt zijn eenheid met Brahman (het Absolute) heeft gerealiseerd als datgene dat als 

het innnerlijkste en onbeweeglijke Zelf (Pratyaga atman) in alles verblijft, is bevrijd. 

Hij is vrij van verlangen naar zichtbare of onzichtbare zintuiglijke objecten en ziet 

daarom het nut niet van handelingen die gericht zijn op het verkrijgen van dergelij-

ke objecten. Hij doet afstand van alle handelingen en alles wat daarbij hoort met 

uitzondering van datgene dat strikt noodzakelijk is voor het onderhoud van het 

lichaam. Hij is standvastig in zijn toewijding aan kennis en is bevrijd. Om dit te 

onderwijzen zegt de Heer: 

niraasziryatacittaatmaa tyaktasarvaparigrahah-; 
sza ariramb kevalamb karma kurvannaapnoti kilbis-am (21). 

IV.21. Vrij van verlangens, met volledige controle van geest en eigen zelf, na 

alle bezit te hebben opgegeven, beweegt alleen het lichaam en begaat hij geen 

enkele zonde. 

Iemand die geen wensen meer heeft en geest en lichaam (het zelf, de optelsom van 

oorzaken en gevolgen) onder controle heeft, geen bezit meer heeft, en alleen het 

strikt noodzakelijke doet om het lichaam te onderhouden en zelfs daar niet aan 

gehecht is, begaat geen zonde met kwade gevolgen. Voor iemand die bevrijding 
zoekt, veroorzaakt zelfs dharma zonde, omdat men er door gebonden wordt. Hij 

wordt van zowel dharma als adharma bevrijd, dat wil zeggen: hij wordt verlost van 

sambsaara. 
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Wat betekent de zin 'alleen lichamelijke activiteit' (s zaarira-karma)? Betekent het 

activiteiten die alleen met behulp van het lichaam kunnen worden uitgevoerd of 

gaat het om handelingen die nodig zijn om het lichaam in stand te houden? 

Men kan zich afvragen of het zin heeft om dit te onderzoeken. Wat maakt het uit of 

lichamelijke activiteit betekent: activiteiten die alleen met behulp van het lichaam 

kunnen worden uitgevoerd of handelingen die nodig zijn om het lichaam in stand te 

houden? Het antwoord is als volgt: 

Ten eerste: als lichamelijke activiteit zou betekenen: activiteiten die alleen met 

behulp van het lichaam kunnen worden uitgevoerd, zouden de woorden inhouden 

dat zelfs degene die met zijn lichaam verboden handelingen verricht met zichtbare 

of onzichtbare gevolgen, geen zonde begaat. Hiermee is deze leer in strijd met de 

szaastra. De uitspraak, dat iemand die met zijn lichaam een geoorloofde handeling 

verricht met zichtbare of onzichtbare gevolgen geen zonde begaat, is iets dat zelfs 

de opponent nooit zou durven zeggen. Bovendien is het zo dat de omschrijving 'het 

verrichten van lichamelijke activiteit' en 'slechts' betekent dat iemand die een zonde 

begaat in woord of geest een handeling uitvoert die door de s zaastra òf wordt opge-

dragen òf verboden is, te weten dharma en adharma. Als men dan zegt dat iemand 

die een toegestane handeling verricht in woord of geest een zonde begaat, zou dat 

tegen de Geschriften ingaan. De opmerking dat degene die een verboden handeling 

begaat in woord of gedachte een zonde begaat, is dan een onnodige herhaling van 

wat bekend is. 

Ten tweede: Als 'lichamelijke activiteit' daarentegen inhoudt 'handelingen die nodig 

zijn om het lichaam in stand te houden' dan betekent deze leerstelling: Hij begaat 

geen zonde, die in handeling, woord en geest voor het oog van de wereld geen 

andere toegestane of verboden handelingen verricht dan die nodig zijn voor de 

instandhouding van het lichaam zonder enige gehechtheid en zonder ook maar te 

denken: "Ik doe dit." Van een dergelijk mens kan men zich zelfs niet voorstellen 

dat hij ook iets zou doen dat op een zonde lijkt, hij wordt niet opnieuw geboren en 

is volledig bevrijd zonder enige beperking, omdat al zijn handelingen zijn verteerd 

in het vuur van kennis. Er is hier dus sprake van een herhaling van de gevolgen van 

ware kennis zoals deze eerder zijn beschreven in IV.18. Als de zinsnede 'slechts 

lichamelijke activiteit' op deze manier wordt opgevat, kan deze op geen enkele 

manier worden weerlegd. 

Omdat een asceet, die van alles afstand gedaan heeft, zelfs de meest noodzakelijke 

dingen voor de instandhouding van zijn lichaam niet bezit, volgt daaruit dat in de 

behoeften van het lichaam voorzien dient te worden door bedelen of vergelijkbare 
manieren. De Heer wijst er nu op dat dergelijke methoden om in de noodzakelijke 

levensbehoeften te voorzien onder meer door de volgende tekst worden toegestaan: 

"Waar niet om is gevraagd en wat niet van tevoren is geregeld, hetgeen hem wordt 

gebracht zonder enige inspanning zijnerzijds ..." (Baudhaayana Dharmasu utra 2-8-

12). 
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yadr-ccha ala abhasantus-t-o dvandvaatito vimatsarah-; 
samah- siddhaavasiddhau ca kr-tvaa 'pi na nibaddhyate (22). 

IV.22. Tevreden met wat hem toevalt en uitstijgend boven de paren van tegen-

stelling, is hij vrij van afgunst, en onverschillig voor succes of tegenspoed 

wordt hij niet gebonden, ook al handelt hij. 

Hij is tevreden met alles dat hem toevalt zonder zich ervoor in te spannen, en wordt 

in de geest niet geraakt door het geweld van de paren van tegenstelling (dvandva) 

als hitte en koude. Begeerte en afgunst zijn hem vreemd en hij bewaart zijn kalmte 

ongeacht of hij de dingen zonder inspanning verkrijgt of niet. Hij is toegewijd en 

voelt geen vreugde of verdriet als hij de noodzakelijke levensbehoeften wel of niet 

verkrijgt, hij ziet handelen in het niet-handelen en omgekeerd en is altijd standvas-

tig in het kennen van de ware natuur van het Zelf. Hij ontkent elke vorm van doen 

bij elke activiteit van het lichaam, of het nu bedelen is of iets anders om het li-

chaam in stand te houden en zegt: "Ik doe helemaal niets, het zijn krachten die op 

elkaar inwerken." Op deze manier realiseert hij het niet-handelen van het Zelf, hij 

doet werkelijk helemaal niets en bedelt zelfs niet. Omdat hij echter lijkt te handelen 

als ieder ander, denken de mensen dat hij handelt en op deze manier bezien is hij 

degene die bedelt en dergelijke. Vanuit zijn eigen gezichtspunt echter, dat geba-

seerd is op de Geschriften en de bron van ware kennis, doet hij helemaal niets. 

Hoewel hij dus bedelt om te voorzien in de elementaire levensbehoeften en hoewel 

anderen hierdoor denken dat hij handelt, wordt hij er niet door gebonden, omdat 

zowel de handeling zelf als de aanleiding daartoe, die de oorzaak zijn van gebon-

denheid, zijn verbrand in het vuur van wijsheid. Dit is eerder gezegd in IV.19, 21.  

Een wijs mens wordt niet gebonden door het handelen in deze wereld. 

In IV.20 is erop gewezen dat een mens die eerst handelde en zich later heeft gerea-

liseerd dat het onbeweeglijke Zelf één is met Brahman en heeft ingezien dat de 

handeling, degene die handelt en het resultaat ervan niet bestaan, niets doet. Hij 

blijft evenwel doorgaan met handelen ook al zou hij er volledig van kunnen afzien, 

omdat er iets is waardoor hij ermee door moet gaan. Van deze mens die niet han-

delt, zoals hier is aangetoond, zegt de Heer: 

gatasan4gasya muktasya jñaanaavasthitacetasah-; 
yajñaayaacaratah- karma samagramb praviliyate (23). 

IV.23. Alle doen verdwijnt en lost op bij iemand die zonder gehechtheid is en 

vrij is en wiens geest gevestigd is in kennis; zijn handelen is als een offer.   

Handeling en resultaat verdwijnen en worden tot niets gereduceerd bij de mens die 
niet meer gehecht is en waarvan dharma en adharma, de aanleidingen tot gebon-

denheid, zijn opgelost. Zijn geest is altijd gevestigd in wijsheid en zijn handelen is 

als een offer. 
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Het offer van Wijsheid. 

Waarom worden al zijn handelingen volledig opgelost zonder enig natuurlijk ge-

volg? Luister: 

brahmaarpan-amb brahmahavirbrahmaagnau brahman-aa hutam; 
brahmaiva tena gantavyamb brahmakarmasamaadhinaa (24). 

IV.24. Brahman is het offeren zelf, Brahman is de offergave, Brahman giet de 

offerande in het vuur van Brahman. Hij die altijd Brahman ziet in alle hande-

lingen zal waarlijk Brahman bereiken. 

De mens die Brahman heeft gerealiseerd, ziet dat het instrument waarmee de offer-

gave in het vuur wordt gegoten niets anders is dan Brahman en dat het niet apart 

van het Zelf kan bestaan, evenals zilver niet apart kan bestaan van parelmoer, dat 

voor zilver wordt gehouden. Wat in het voorbeeld zilver lijkt te zijn, is niets anders 

dan parelmoer. Wat de mensen zien als een instrument waarmee wordt geofferd, is 

voor iemand die Brahman heeft gerealiseerd niets anders dan Brahman. Brahman is 

de offergave, dat wil zeggen: dat wat als offergave wordt gezien is voor hem niets 

anders dan Brahman. Brahman verricht het offer en is datgene dat handelt. De 

offerdaad is Brahman, en het resultaat is niets anders dan Brahman voor iemand 

die altijd Brahman in alle handelingen ziet. 

Het handelen van iemand, die een voorbeeld aan de wereld wil geven, is in werke-

lijkheid geen handelen omdat dat handelen is opgelost door realisatie van Brahman 

in het handelen. Het is volkomen terecht de ware kennis als een offer (Yajña) voor 

te stellen van iemand, die alle rituelen en alle handelingen heeft opgegeven, en het 

offer doet daarmee dienst om ware kennis te prijzen. Voor iemand die de Opperste 

Werkelijkheid heeft gerealiseerd, zijn de instrumenten die bij het offer worden 

gebruikt niets anders dan Brahman, en hij is één met zijn eigen Zelf. Het zou an-

ders zinloos zijn om apart de offerinstrumenten te benoemen als Brahman wanneer 

alles Brahman is. Voor iemand die zich realiseert dat alles Brahman is, is er geen 

handeling. Sterker nog, elke gedachte aan enig bestanddeel van de handeling is 

afwezig en men kan geen offer brengen als men er niet aan denkt. Elk ceremonieel 

offer als Agnihotra is verbonden met een voorstelling (op basis van de openbarin-

gen) van de bestanddelen van de handeling zoals een bepaalde Godheid of bepaal-

de Goden aan wie de gave moet worden aangeboden. Verder is er het eigenbelang 

van degene die offert en zijn gehechtheid aan het resultaat. Bij elk ceremonieel 

gebruik is er een beeld van de bestanddelen van de handeling en de resultaten, en is 

er altijd een relatie met eigenbelang en het opeisen van het resultaat. Het offer van 

wijsheid is echter een handeling, waarin het beeld van het instrumentarium en de 
overige bestanddelen van de handeling en dat van de handeling zelf en het resultaat 

ervan vervangen is door dat ene beeld van Brahman. Daarom is er helemaal geen 

handeling. De verzen IV.18-20, III.28 en V.8 gaan hierover. Onze Heer probeert op 

deze manier elk idee van dualiteit te verdrijven, dat wil zeggen: elk idee van hande-

len, het resultaat en de bestanddelen. Er wordt aangegeven dat bij Ka amya-
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Agnihotra, het offer van Agnihotra dat uit eigenbelang wordt uitgevoerd, geen 

Kaamya-Agnihotra meer is als het eigenbelang verdwijnt. Ook wordt ons er op ge-

wezen dat handelingen verschillende resultaten opleveren, afhankelijk van het feit 

of zij vrijwillig worden uitgevoerd of niet. Op dezelfde manier houdt in het geval 

van een wijs mens een handeling op een handeling te zijn ook al lijkt het aan de 

buitenkant wel zo. Het beeld van Brahman heeft hier de plaats ingenomen van alle 

dualiteit als het instrumentarium van de offerdaad, de handeling zelf en het resul-

taat. Daarom wordt er gezegd: "De hele handeling smelt weg" (IV.23). 

Sommigen interpreteren deze passage als volgt: Hetgeen wij Brahman noemen is 

het instrument dat de handeling uitvoert enzovoorts. En het is in werkelijkheid 

Brahman die Zichzelf manifesteert in de vijf vormen, zoals handeling en bestand-

delen, en degene die handelt. Zo bezien blijft het beeld van instrumentarium en 

bestanddelen bestaan. Aan de andere kant wordt onderwezen dat het beeld van 

Brahman op dezelfde manier moet worden verbonden met een handeling en zijn 

bestanddelen als het beeld van Viswn-u verbonden is met een afgod of het beeld van 

Brahman met het begrip naam (zie Ch.Up. 7-1-5). 

Deze zienswijze zou inderdaad mogelijk zijn als dit gedeelte van het hoofdstuk niet 

zou gaan over het belang van het offer van Wijsheid (jña ana-yajña). Onze Heer zal 

hier echter spreken over de verschillende vormen van erediensten die yajña's (of-

fers) worden genoemd en prijst wijsheid, de ware kennis, met de volgende woor-

den: "Het offer van wijsheid staat boven het offeren van objecten" (IV.33). Er is 

aangetoond dat dit vers bedoeld is om wijsheid als offer te zien. Echter, voor dege-

nen die beweren dat het beeld van Brahman verbonden moet worden met het offer-

ritueel en de daarvoor noodzakelijke bestanddelen, net als het beeld van Viswn-u met 

een afgod en Brahman met 'naam', kan de Brahma-vidya a (kennis van Brahman) 

waarover wordt gesproken niet het onderwerp van deze leer zijn. Volgens hun 

interpretatie zou dit vers hoofdzakelijk gaan over het noodzakelijke instrumentari-

um voor een ritueel offer. Bovendien kan moks wa niet worden verkregen door ken-

nis die bestaat uit het verbinden van het beeld van Brahman met een symbool, 

zoals een ritueel offer. Er is hier gezegd dat Brahman het doel is dat bereikt moet 

worden. Het is onwaar om te beweren dat moks wa bereikt kan worden zonder ken-

nis.  

Deze interpretatie is ook in strijd met de context. Ware kennis is het onderwerp van 

dit hoofdstuk (zie IV.18) en dit geldt eveneens voor de laatste verzen, terwijl het 

hoofdstuk wordt afgesloten met de ware kennis te prijzen (IV.33, 39). Het is dus 

niet juist om te beweren dat ineens en zonder enige relatie met het onderwerp 

wordt geleerd, dat het beeld van Brahman verbonden moet worden met een afgod. 
Daarom is onze interpretatie de juiste. 

Offeren door te handelen. 

Nadat de Heer heeft laten zien dat ware kennis gelijk is aan offeren noemt de Heer 

andere soorten offers om daardoor ware kennis te prijzen: 
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daivamevaapare yajñamb yoginah- paryupaasate; 
brahmaagnaavapare yajñamb yajñenaivopajuhvati (25). 

IV.25. Sommige Yogi's offeren aan de Goden. Anderen offeren het Zelf door 

het Zelf in het vuur van Brahman. 

Sommige Yogi's, die toegewijd zijn aan handelingen, offeren uitsluitend in devotie 

aan de Goden, terwijl anderen die Brahman, het Absolute, kennen, hun eigen Zelf 

offeren door het Zelf in het vuur van Brahman. In dit laatste offer is de offergave 

(aahuti) yajña, het Zelf, want yajña is synoniem met 'a atman' dat in werkelijkheid één 

is met Brahman, doch door de upaadhi's, zoals buddhi, en hun consequenties wordt 

bedekt en bepaald. Dit offer van het Zelf wordt door het Zelf in Brahman gegoten, 

dat hier vuur wordt genoemd in de volgende verzen: 

"Brahman is het Werkelijke, Bewustzijn, het Oneindige" 

 (Tait.Up. 2-1). 

"Brahman die Bewustzijn en Gelukzaligheid is" 

 (Brr.Up. 5-9-28). 

"Brahman die onmiddellijk door allen gekend wordt en die 

 het innerlijkste Zelf van allen is" (Br r.Up. 3-2-1). 

Brahman is zonder de kenmerken van een aards bestaan (sambsaara) als honger en 

dorst en kan op geen enkele manier worden beschreven, zoals de Geschriften leren 

met de woorden: "Niet dit, niet dit" (Br r.Up. 4-4-27). 

Wanneer men het beperkte Zelf kent als de onbeperkte Brahman, offert men het 

Zelf in Brahman. Dit is het offer dat door diegenen wordt gebracht die alle hande-

lingen hebben opgegeven en altijd standvastig zijn in de kennis dat het Zelf en 

Brahman identiek zijn. Dit offer van Wijsheid (zie IV.24) wordt hier vermeld sa-

men met onder andere het offer der Goden (Daiva-yajña) om het te prijzen. 

szrotraadinindriyaan-yanye sambyamaagnis-u juhvati; 
szabdaadinvis-ayaananya indriya agnis-u juhvati (26). 

IV.26. Sommigen offeren het gehoor en andere zintuigen in de vuren van zelf-

beheersing, terwijl anderen geluid en uiterlijke objecten offeren in de vuren 

van de zintuigen.  

Sommige Yogi's offeren het gehoor en andere zintuigen in de vuren van zelfbe-

heersing (sambyama). De meervoudsvorm 'vuren' wordt gebruikt omdat de beheer-

sing varieert per zintuig. Zij zijn altijd bezig met het beheersen van de zintuigen. 
Anderen offeren de zintuiglijke objecten in de vuren van de verschillende zintuigen 

en zij beschouwen het als een offer om hun zintuigen alleen te richten op zintuig-

lijke objecten die zijn toegestaan.  

sarvaan-indriyakarmaan -i praan-akarmaan-i ca apare; 
aatmasambyamayogaagnau juhvati jña anadipite (27). 
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IV.27. Weer anderen offeren alle zintuiglijke functies en alle werking van de 

levenskracht in het vuur van de Yoga van Zelfbeheersing dat door wijsheid is 

ontstoken. 

Ontstoken door wijsheid: ontstoken door onderscheid makende wijsheid, zoals een 

lamp wordt gevoed door olie. De functies van de levensadem, pra an-a, in het indivi-

duele lichaam zijn inademing, uitademing enzovoorts. Het functioneren van de 

zintuigen en levensadem wordt volledig opgelost terwijl de Yogi de geest concen-

treert op het Zelf. 

dravyayajñaastapoyajñaa yogayajñaastatha a 'pare; 
svaadhyaayajñaanayajñaaszca yatayah- sambszitavrataah- (28). 

IV.28. Anderen offeren hun bezittingen of onthouden zich van alles, of offeren 

Yoga en kennis en geleerdheid. Het zijn asceten die strenge geloften hebben 

afgelegd. 

Anderen offeren hun bezittingen door ze weg te geven aan behoeftige mensen. 

Weer anderen onthouden zich van alles of doen Yoga door Praan-aayaama (beheersing 

van de levensadem) en Pratya ahaara (terugtrekken van de geest van de uiterlijke 

objecten). Anderen doen dit door het op de voorgeschreven manier herhalen van 

Vedische teksten als de Rrg-Veda. Weer anderen bestuderen de Geschriften (szaastra). 

apaane juhvati praan -amb praan-e 'paanamb tatha a 'pare; 
praan-aapaanagati rudhvaa praan-aaya amaparaayan-aah- (29). 

IV.29. Sommigen offeren de praan -a of uitgaande adem in de apaana of ingaande 

adem en de apaana in de praan-a en beheersen de ademhaling volledig door 

praana en apaana te beperken met pra an-aayaama. 

De één beoefent een vorm van praan-aaya ama die Puuraka (inademing) wordt genoemd. 

Een ander houdt zich bezig met een vorm van pra an-aayaama die Recaka (uitademing) 

heet. Anderen oefenen een vorm van pra an-aayaama die Kumbhaka wordt genoemd en 

waarbij de uitgaande en ingaande luchtstromen via neusgaten en mond worden 

gestopt. Bovendien: 

apare niyataahaaraah- praan -aanpraan-es-u juhvati; 
sarve 'pyete yajñavido yajñaks-apitakalmas-aah- (30). 

IV.30. Weer anderen eten volgens de regels en offeren door de levensadem aan 

de levensadem. Zij allen weten hoe te offeren en door te offeren worden hun 

zonden vergeven. 

Volgens de regels: beperkt. Welke vorm van levensadem zij ook beheersen, alle 
andere vormen worden hierin geofferd. Deze laatste worden hier als het ware in 

opgenomen. 

yajñaszis-t-aamr-tabhujo yaanti brahma sanaatanam; 
naayamb loko 'styayajñasya kuto 'nyah- kurusattama (31). 
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IV.31. Terwijl zij eten van ambrozijn, het overblijfsel van het offer, gaan zij 

naar de Eeuwige Brahman. Déze wereld is niet bestemd voor iemand die geen 

offers brengt en zeker niet de andere, O Beste van de Kuru's. 

 Zij voeren de hiervoor beschreven offers uit en eten regelmatig het voorgeschre-

ven voedsel op de voorgeschreven manier. Het voedsel dat op een dergelijke ma-

nier wordt gegeten heet ambrozijn, amrrta (onsterfelijk). Als zij moks wa willen berei-

ken, gaan zij op termijn naar Brahman en niet onmiddellijk zoals wij ongetwijfeld 

kunnen begrijpen. Zelfs deze wereld van alle schepselen is niet bestemd voor ie-

mand die geen van de hiervoor vermelde offers brengt. Hoe kan er ooit een andere 

wereld voor hem bestaan die slechts door hogere inspanningen verkregen kan wor-

den? 

evamb bahuvidhaa yajñaa vitataa brahman-o mukhe; 

karmajaanviddhi taansarvaanevamb jñaatvaa vimoks-yase (32). 

IV.32. Op deze wijze zijn er vele offers beschreven in de Veda's, de mond van 

Brahman. Weet dat alle geboren zijn uit handelingen! Als ge dit weet wordt ge 

bevrijd. 

Op deze wijze zijn vele offers, zoals die hiervoor zijn beschreven, te vinden in de 

mond van Brahman, dat wil zeggen: zijn uit de Veda's bekend door teksten als: 

"Wij offeren praan-a door te spreken." Weet dat deze teksten allemaal voortkomen 

uit het niet-Zelf, namelijk door handelingen, spraak en gedachten, want het Zelf 

handelt niet. Als U zich realiseert: "Dit zijn niet mijn handelingen, ik beweeg niet 

en word niet geraakt," zult ge door deze ware kennis van kwaad en de gebonden-

heid van sambsaara worden bevrijd. 

Het offer van wijsheid staat boven andere offers. 

In IV.24 werd ware kennis voorgesteld als een offer, waarna verschillende offers 

zijn onderwezen. Nu wordt kennis geprezen, vergeleken met de andere soorten 

offers, die allemaal bedoeld zijn om de diverse menselijke doelen te bereiken.  

szreya andravyamayaadyajñaajjñaanayajñah- parantapa; 
sarvamb karmaakhilamb paartha jñaane parisamaapyate (33). 

IV.33. O Vernietiger van vijanden, het offer van wijsheid is superieur aan het 

offeren van materiële voorwerpen, O Zoon van Prrthaa; zonder uitzondering 

worden alle handelingen door wijsheid gedragen. 

Het offeren van materiële voorwerpen geeft gevolgen op materieel gebied; dit geldt 

niet voor het offer van wijsheid. Daarom is het offer van wijsheid superieur aan het 

offeren van materiële voorwerpen. Wijsheid als middel tot mokswa omvat alle han-
delingen. De szruti zegt: 

"Net zoals in een spel met vier dobbelstenen de drie stenen zijn opgenomen in de 

vierde, krrta, zo bereikt Hem alles wat goede mensen doen. Ieder ander die weet wat 

hij wist, bereikt hetzelfde resultaat." (Ch.Up. 4-1-4)  
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Hoe en waar men wijsheid moet zoeken. 

Hoe kan deze grote wijsheid worden verkregen? 

tadviddhi pran-ipaatena pariprasznena sevayaa; 
upadeks-yanti te jñaanamb jñaaninastattvadarszinah- (34). 

IV.34. Weet dat door langdurige onderwerping, door te onderzoeken en door 

te dienen gij wijsheid zult leren van de wijzen die de Waarheid hebben gerea-

liseerd! 

Luister op welke manier het kan worden verkregen. Ga naar de leraren (A Aca arya's) 

en werp U nederig aan hun voeten. Vraag hen wat de oorzaak is van gebondenheid 

(bandha) en hoe men zich kan bevrijden, wat wijsheid is (vidya a) en onwetendheid 

(avidyaa). Dien de Guru. Door deze en andere tekenen van respect zullen de leraren, 

die de Waarheid kennen en zelf hebben gerealiseerd, U hun wijsheid bijbrengen. 

Dit is de wijsheid die hiervóór is beschreven. Sommigen van hen kennen niet al-

leen de Waarheid doch hebben deze gerealiseerd. De Heer wil hiermee zeggen dat 

alleen deze kennis, die door degenen die de Waarheid hebben gerealiseerd, wordt 

onderwezen, resultaat kan opleveren en niet enige andere kennis. 

Alleen dan is het volgende vers toepasbaar:  

yajjñaatvaa na punarmohamevamb yaasyasi pa an-d-ava; 
yena bhuuta anyaszes-en-a draks-yasyaatmanyatho mayi (35). 

IV.35. O Paan-d -ava, als ge dit weet zult ge niet meer in verwarring raken en 

hierdoor zult ge alle schepselen in Uw Zelf en in Mij zien.     

Als ge van hen de wijsheid hebt gekregen, zult ge niet meer in verwarring worden 

gebracht zoals nu het geval is. Door deze wijsheid zult ge ook direct alle schepse-

len, van Brahmaa de Schepper tot een grassprietje, ervaren in Uw eigen Zelf. U zult 

zich dan realiseren: "Al deze schepselen bestaan in Mij." Ook zult ge ze allen zien 

in Mij, Vasudeva, te weten: "En al deze schepselen hebben hun bestaan in de Op-

perste Heer." Dit betekent dat ge de eenheid van de individuele Ziel (Ks wetrajña) 

met de IIszvara zult realiseren, waarover in de Upaniswad's zo helder wordt gesproken. 

Wijsheid lost alle zonden en handelingen op. 

Merk verder op hoe uitmuntend kennis is: 

api cedasi  paapebhyah- sarvebhyah- paapakr-ttamah-; 
sarvamb jñaanaplavenaiva vr-jinamb santaris-yasi (36). 

IV.36. Zelfs al zoudt ge de grootste van alle zondaren zijn, dan nog zult ge 

door het schip van wijsheid waarlijk alle zonde overstijgen. 

Met het schip van kennis kunt ge werkelijk deze oceaan van zonde oversteken. 

Voor iemand die bevrijding zoekt, blijkt zelfs dharma zonde te zijn. 

Hoe wordt zonde door wijsheid vernietigd? Hier is een voorbeeld: 
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yathaidhaambsi samiddho 'gnirbhasmasaatkurute 'rjuna; 
jña anaagnih- sarvakarmaan-i bhasmasaatkurute tathaa (37). 

IV.37. O Arjuna, zoals een laaiend vuur de brandstof tot as verbrandt, zo 

verteert het vuur der wijsheid alle handelingen. 

Zoals een laaiend vuur alle brandstof tot as reduceert, zo verteert het vuur van de 

wijsheid alle handelingen, dat wil zeggen: het maakt ze onbelangrijk. Het vuur van 

wijsheid kan natuurlijk niet handelingen letterlijk tot as reduceren zoals dat bij echt 

vuur wel het geval is. Zo moeten we begrijpen dat ware kennis alle handelingen 

ontkracht. De handelingen waardoor dit lichaam is ontstaan zullen echter pas ein-

digen als alle gevolgen volledig zijn uitgewerkt, omdat het proces al in gang is 

gezet. Met andere woorden wijsheid kan alleen die handelingen vernietigen die nog 

geen gevolgen hebben. Dit geldt zowel voor handelingen, die zijn begonnen tijdens 

deze geboorte voordat kennis opkwam, en gepaard gaan met kennis, als voor han-

delingen die in de vele vroegere geboorten zijn begaan. 

Daarom: 

na hi jñaanena sadr-szamb pavitramiha vidyate; 
tatsvayamb yogasambsiddhah- ka alenaatmani vindati (38). 

IV.38. Er is waarlijk niets dat zo zuiverend is als wijsheid. Hij die volmaakt-

heid bereikt door Yoga vindt dit uiteindelijk in zichzelf.  

Hij die bevrijding zoekt en die zichzelf door Karma-Yoga en Sama adhi-Yoga heeft 

gezuiverd en tot een nieuw leven is gekomen, zal na een lange oefening spirituele 

wijsheid in zichzelf vinden.  

De meest zekere weg tot wijsheid. 

De meest zekere weg tot wijsheid wordt als volgt onderwezen: 

szraddhaavaan4llabhate jña anamb tatparah- sambyatendriyah-; 
jña anamb labdhvaa paraamb szaantimaciren-aadhigacchati (39). 
IV.39. Hij die vol vertrouwen en toegewijd is en de zintuigen beheerst, bereikt 

wijsheid. Nadat hij deze wijsheid heeft bereikt, wordt hij direct opgenomen in 

de Opperste Vrede. 

Een mens die vol vertrouwen is, verkrijgt wijsheid. Dit kan echter lang duren en 

daarom wordt voorgeschreven dat hij altijd volledig toegewijd moet zijn aan alle 

methoden om wijsheid te verkrijgen, zoals voortdurende zorg en aandacht voor de 

leraren (Guru's). Iemand met vertrouwen en toewijding heeft wellicht geen beheer-

sing over zijn zintuigen. Daarom wordt voorgeschreven dat hij zijn zintuigen moet 
losmaken van de aantrekkingskracht van de dingen. Iemand met vertrouwen, toe-

wijding en zelfbeheersing zal zeker wijsheid verkrijgen. Uitsluitend fysieke hande-

lingen (IV.35) zoals langdurige onderwerping aan de voeten van de Guru hebben 

waarschijnlijk geen resultaat omdat er mogelijk sprake is van hypocrisie. Wanneer 
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iemand vol vertrouwen is, kan er echter geen sprake zijn van hypocrisie en derge-

lijke. Daarom is dit de zekere weg tot wijsheid. 

Wat is hiervan het gevolg? Dit is het antwoord: Nadat men wijsheid heeft verkre-

gen, bereikt men snel de Opperste Vrede, Mokswa genoemd. Het is een vaststaand 

feit dat ware kennis tot mokswa leidt, dit volgt zowel uit de s zaastra's als uit de rede. 

Wijsheid doodt alle twijfel. 

Gij zult hieraan niet twijfelen, want twijfel is vol van zonde. Waarom? Luister: 

ajñaszcaaszraddadhaanaszca sambszayaatma a vinaszyati; 
naayamb loko 'sti na paro na sukhamb sambszayaatmanah- (40). 

IV.40. De onwetende, die zonder vertrouwen is en twijfelt, is verloren. Voor 

iemand die twijfelt is er noch in deze noch in de andere wereld enig geluk 

weggelegd. 

De mens die het Zelf niet kent is verloren, evenals de mens die geen vertrouwen 

heeft in de leer en de woorden van de Guru, en die alleen maar twijfelt. De onwe-

tenden en de trouwelozen zijn verloren, echter in mindere mate dan degene die 

twijfelt. Hij heeft meer zonde begaan dan wie dan ook. Waarom?  

Zelfs deze wereld, die voor alle mensen eigen is, kan niet verworven worden door 

iemand die twijfelt en dit geldt ook voor de andere wereld. Hij zal ook niet geluk-

kig worden want al deze dingen worden door twijfel verwoest. Twijfel daarom 

niet. Waarom niet? 

yogasambnyastakarmaan-amb jñaanasañchinnasambszayam; 
aatmavantamb na karmaan-i nibadhnanti dhanambjaya (41). 

IV.41. O Dhanambjaya, hij die door Yoga afstand gedaan heeft van handelin-

gen, wiens twijfel door het zwaard van wijsheid in stukken is gehakt en die in 

zichzelf gevestigd is, wordt niet gebonden door handelingen. 

Hij die het Opperste Wezen ziet, geeft alle handelingen op, zowel dharma als ad-

harma, door Yoga of kennis van de Allerhoogste Heer. Hij bereikt deze staat als 

zijn twijfel in stukken is gehakt door realisatie van de eenheid van het Zelf met de 

IIszvara. Omdat hij alle handelingen terugbrengt naar de werking van de krachten 

(gun-a's) wordt hij niet gebonden door handelingen. Deze hebben geen goede of 

kwade gevolgen voor iemand die door Yoga alle handelingen heeft opgegeven en 

altijd zichzelf onder observatie heeft.  

Deze mens wordt niet gebonden door handelingen, omdat door toepassing van 

Karma-Yoga alle twijfel is vernietigd door kennis die opkomt als alle onzuiverhe-
den zijn weggespoeld en zijn verteerd in het vuur van wijsheid. Een mens is verlo-

ren als men twijfelt aan de werking van karma en kennis. 

tasmaadajñaanasambhuutamb hr-tsthamb jña anaasina a ''tmanah-; 
chittvainamb sambszayamb yogamaatis-t-hottis-t-ha bhaarata (42). 
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IV.42. Hak daarom met het zwaard van wijsheid de twijfel, die geboren is uit 

onwetendheid over het Zelf in Uw hart aan stukken, en neem Uw toevlucht tot 

Yoga! Sta op, O Afstammeling van Bharata! 

Twijfel is vol van zonde. Het wordt geboren uit onwetendheid en is verborgen in 

de buddhi. Doodt het door wijsheid, door ware kennis van het Zelf. Het woord 

'aatmanah -' betekent 'van het Zelf' en heeft betrekking op dit Zelf, doch betekent niet 

'gekoesterd door U-zelf'. Arjuna twijfelt over het Zelf. Als Arjuna ooit zou kunnen 

denken dat de ene twijfel de andere zou kunnen wegnemen, zou de Heer kunnen 

zeggen: "Dood Uw eigen twijfel" in plaats van de twijfel van een ander. Ook al 

wordt Arjuna gevraagd om de twijfel over het Zelf te vernietigen, dan nog houdt 

dit in dat het wel degelijk een twijfel is die door hem wordt gekoesterd. 

Kennis vernietigt alle kwaad als verdriet, dwaasheid en dergelijke. Als ge de twij-

fel en oorzaak van Uw verwarring hebt vernietigd, leg U dan toe op Karma-Yoga, 

het middel tot het verkrijgen van ware kennis! Sta nu op en vecht, O Afstammeling 

van Bharata! 

iti jñaanayogo naama caturtho 'dhyaayah- 
Dit is het einde van het vierde hoofdstuk getiteld: 

JÑAANA-YOGA. 
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HOOFDSTUK V 

SAMbNYAASA-YOGA. 

Wat is beter voor de onwetende, Karma-Yoga of Sambnyaasa? 

In de verzen 18, 19, 21, 22, 24, 32, 33, 37 en 41 van hoofdstuk IV spreekt de Heer 

over het afstand doen van alle handelingen, terwijl Hij in IV.42 Arjuna aanspoort 

om Yoga te gebruiken tijdens het handelen. Aangezien handelen en afzien van 

handelen aan elkaar tegengesteld zijn, net zoals beweging en rust, kan men beide 

methoden niet tegelijk toepassen. Er is ook geen bepaald moment aangegeven 

waarop ze gecombineerd kunnen worden. De conclusie is dus dat slechts één van 

de twee Arjuna's plicht kan zijn. Arjuna denkt dat hij van de twee de beste methode 

moet kiezen, handelen of afzien van handelen, en daarom vraagt hij aan de Heer 

wat hij het beste kan doen. 

Tegenwerping: De Heer heeft in de hiervoor genoemde teksten gezegd dat, iemand 

die het Zelf heeft gerealiseerd in volledige toewijding aan Jñaana-Yoga, afstand 

moet doen van handelingen, doch dit geldt niet voor iemand die het Zelf niet heeft 

gerealiseerd. Omdat respectievelijk het uitvoeren of afzien van handelingen 

betrekking hebben op twee verschillende groepen mensen is de vraag van Arjuna 

wat de beste methode is, niet relevant. 

Antwoord: Dat klopt, van uw standpunt bezien is de vraag niet relevant. Wij stellen 

echter dat vanuit het standpunt van degene die de vraag stelt (Arjuna) dit zeer 

relevant is. Waarom? 

In de hiervoor aangegeven teksten verplicht de Heer tot het afstand doen van 

handelingen met de woorden: "Laat een wijs mens afstand doen." Afstand doen 

kan niet als een plicht worden opgelegd tenzij dit "afstand doen" belangrijker is 

dan de persoon zelf die handelt ("een wijs mens"). Daarom dient het voorschrift om 

afstand te doen ook te gelden voor degene die het Zelf nog niet heeft gerealiseerd, 

mede omdat dit ook op andere plaatsen voor die persoon is voorgeschreven.
79

 Het 

kan niet zo zijn dat het afstand doen van handelen alleen van toepassing is op 

iemand die het Zelf heeft gerealiseerd.
80

 Al redenerend denkt Arjuna dat een 

onwetend mens kan kiezen tussen handelen of afstand doen. Vanwege de hiervoor 

genoemde onderlinge tegenstrijdigheid kan er op bepaalde momenten slechts één 

tegelijk de plicht zijn van een mens. Aangezien de beste methode moet worden 

gevolgd met uitsluiting van de andere, is de vraag welke methode het beste is wèl 

relevant.  

Voor een verlicht mens is de vraag niet relevant. 

                                                           
79 als hij vervuld is van vaira agya en niets meer geeft om wereldlijke genoegens. (A Ananda-giri). 
80 In de Mimaambsaka's staat dat in één uitspraak maar één opdracht tegelijk kan worden gegeven. 
Daardoor kan de uitspraak, dat een wijs mens afstand moet doen, alleen maar betekenen dat 
afstand gedaan moet worden en niet tegelijkertijd dat alleen een wijs mens afstand moet doen. 
Anders zou het betekenen dat ten onrechte twee opdrachten in één uitspraak zijn samengevat. 
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Dit is de betekenis van Arjuna's vraag en dit blijkt ook duidelijk uit het antwoord 

van de Heer. Hij zegt namelijk: "Zowel Sambnya asa als Karma-Yoga leiden tot de 

hoogste gelukzaligheid, maar Karma-Yoga is de beste van de twee" (V.2). Het is 

nu belangrijk om vast te stellen of de opmerking dat Karma-Yoga op een of andere 

manier te prefereren is, slaat op iemand die het Zelf heeft gerealiseerd door Karma-

Yoga en Karma-Sambnya asa toe te passen, en daardoor de hoogste gelukzaligheid 

heeft bereikt, of dat deze uitspraak betrekking heeft op iemand die het Zelf nog niet 

heeft gerealiseerd. Wat is het?
81

 

Luister: Aangezien een mens, die het Zelf heeft gerealiseerd, noch Karma-Yoga 

noch Sambnya asa toepast, is het niet terecht om over deze twee methoden te spreken 

alsof deze beide tot de hoogste gelukzaligheid leiden of over de superioriteit van 

zijn Karma-Yoga boven zijn Karma-Sambnya asa. Alleen als het voor een mens, die 

het Zelf heeft gerealiseerd, Karma-Sambnya asa en zijn tegenpool Karma-Yoga, ofwel 

handelingen, mogelijk zouden zijn, zou het correct zijn om te zeggen dat beide in 

gelijke mate tot de hoogste gelukzaligheid leiden of dat zijn Karma-Yoga superieur 

is aan zijn Karma-Sambnya asa. Echter omdat Karma-Sambnya asa noch Karma-Yoga 

mogelijk zijn voor iemand die het Zelf heeft gerealiseerd, is het niet juist om te 

zeggen dat zij op dezelfde manier tot de hoogste gelukzaligheid leiden of dat de 

één beter is dan de ander. 

Karma-Yoga en Sambnyaasa zijn niet van toepassing op verlichte mensen. 

Vraag: Zijn zowel Karma-Yoga als Karma-Sambnya asa gezamenlijk of apart 

onmogelijk voor een mens die het Zelf heeft gerealiseerd? Als het slechts voor één 

van beiden geldt, voor welke van de twee dan, en wat is de reden waarom het niet 

mogelijk is?  

Antwoord: Omdat een mens die het Zelf heeft gerealiseerd vrij is van illusies, moet 

Karma-Yoga niet mogelijk zijn voor hem, omdat het immers op illusie is 

gebaseerd. In de Gitaa-szaastra wordt in de hoofdstukken waarin de ware natuur van 

het Zelf wordt behandeld, gezegd dat iemand die het Zelf kent en weet dat hijzelf 

het Zelf is, zonder beweging en vrij van veranderingen als geboorte, alle handelen 

moet opgeven. Zijn illusies zijn verdwenen en hiervoor in de plaats is ware kennis 

gekomen, en hij verblijft altijd in het ware onbeweeglijke Zelf. Er wordt ook 

gezegd dat hij door de tegenstelling tussen ware kennis en ilusie en hun 

respectievelijke gevolgen niets te maken heeft met Karma-Yoga, het omgekeerde 

van Karma-Sambnya asa. Karma-Yoga veronderstelt een Zelf dat handelt en deze 

betrokkenheid bij handelen is het gevolg van illusie. Het is daarom juist om te 

zeggen dat, voor iemand die het Zelf heeft gerealiseerd en vrij is van illusies, 
Karma-Yoga onmogelijk is omdat dit gebaseerd is op illusie. 

                                                           
81 Hoe kan er bezwaar worden gemaakt tegen de eerste uitspraak en hoe kan de laatste juist zijn? 
(AAnandagiri). De twee uitspraken worden herhaald in de Bha aswya, maar zijn in de vertaling weg-
gelaten. 
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Vraag: In welke hoofdstukken wordt de ware natuur van het Zelf behandeld waarin 

wordt gezegd dat de mens die het Zelf kent niet hoeft te handelen? 

Antwoord: Dit staat in hoofdstuk II de verzen 17, 19 en 21 en op enkele andere 

plaatsen. 

Tegenwerping: In de hoofdstukken waar over de ware natuur van het Zelf wordt 

gesproken, wordt ook Karma-Yoga onderwezen, bijvoorbeeld in het tweede 

hoofdstuk verzen 18, 31, 47 enzovoorts. Hoe kan men dan zeggen dat Karma-Yoga 

onmogelijk is voor iemand die het Zelf heeft gerealiseerd? 

Antwoord: Dat klopt, ware kennis en illusie en hun respectievelijke gevolgen staan 

namelijk lijnrecht tegenover elkaar. In III.3 wordt gezegd dat Saambkhya's, die de 

ware natuur van het Zelf hebben gerealiseerd, volledig toegewijd zijn aan de weg 

van kennis en steeds verblijven in het Zelf dat niets doet. Dit is anders dan 

toewijding tot de weg van handeling, die bedoeld is voor degenen die het Zelf niet 

gerealiseerd hebben. De mens die het Zelf heeft gerealiseerd, heeft niets te winnen 

want hij heeft alles al bereikt. In III.17 wordt gezegd dat hij geen plichten meer 

hoeft te vervullen. In verzen als III.4 en V.6 wordt Karma-Yoga voorgeschreven 

als noodzakelijk voor het verkrijgen van kennis van het Zelf, terwijl in VI.3 wordt 

gezegd dat de mens met ware kennis Karma-Yoga niet meer hoeft te gebruiken. In 

IV.21 wordt hem verder elke handeling ontraden behalve wat nodig is voor 

onderhoud van het lichaam. Zelfs met betrekking tot het horen en zien, dat toch 

nodig is om het lichaam in stand te houden, wordt de mens die de ware natuur van 

het Zelf kent, voorgehouden in V.8 om altijd te mediteren met de geest gericht op 

de gedachte 'het is niet ik die dit doet.' Zelfs in een droom kan men zich niet 

voorstellen dat de mens die het Zelf kent ook maar iets te maken heeft met Karma-

Yoga, dat haaks staat op ware kennis en volledig gebaseerd is op illusie. Daarom 

wordt hier van de Sambnya asa en Karma-Yoga van iemand die het Zelf niet heeft 

gerealiseerd gezegd, dat zij beiden naar mokswa leiden. Deze vorm van Sambnya asa, 

bestaande uit het opgeven van slechts enkele handelingen waarbij men denkt dat 

men zelf iets doet
82

, is anders dan de vorm waarover eerder is gesproken, waarbij 

alle handelingen worden opgegeven door de mens die het Zelf heeft gerealiseerd. 

De eerste vorm is heel moeilijk uit te voeren omdat deze meer verbonden is met de 

diverse vormen van zelfbeheersing: 'yama', 'niyama' en dergelijke. Karma-Yoga is 

naar verhouding gemakkelijker uit te voeren en wordt daarom aangegeven als de 

beste van de twee. Een nadere analyse van het antwoord leidt dus tot dezelfde 

conclusie als eerst over de betekenis van de vraag van Arjuna.  

Bij het begin van het derde hoofdstuk vraagt Arjuna aan de Heer "vertel mij welke 
van de twee het beste is", omdat hij inziet dat kennis en handelingen in dezelfde 

                                                           
82 In dit geval denkt men dat men nog moet leren wat er in de Vedaanta's en de Upaniswad's wordt 
onderwezen en erover na te denken en te mediteren. Men heeft alleen maar die handelingen 
opgegeven die specifiek zijn opgelegd aan gr rhastha's en de tweede religieuze orde (a aszrama). Men 
doet dus gedeeltelijk afstand en het is bedoeld om de leerling wat meer speelruimte te geven om 
zich werkelijk te wijden aan het verkrijgen van spirituele wijsheid. 
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mens niet samen kunnen gaan. Als antwoord zegt de Heer heel beslist dat 

toewijding op de weg van kennis bedoeld was voor Saambkhya's, zij die afstand 

doen, de Sambnyaasins; en dat toewijding op de weg van handeling bestemd was 

voor de Yogi's. Verder is duidelijk uit de uitspraak "noch bereikt hij volmaaktheid 

door alleen afstand te doen" (III.4), dat volgens de Heer afstand doen in combinatie 

met kennis een manier is om volmaaktheid te bereiken. Ook Karma-Yoga, mits 

voorgeschreven, moet tot volmaaktheid leiden (IV.42). Arjuna vraagt nu welke van 

de twee, Karma-Yoga of Sambnya asa, het beste is voor iemand die geen kennis heeft. 

arjuna uvaaca: 
sambnyaasamb karman-aam b kr-s-n-a punaryogamb ca szambsasi; 
yacchreya etayorekamb tanme bruuhi suniszcitam (1). 

Arjuna sprak: 

V.1. O Krwswn -a, Gij prijst zowel afstand doen van handelingen als Yoga. Laat 

mij absoluut geen twijfel over wat de beste methode is. 

Gij leert mij om afstand te doen van de in de szaastra's voorgeschreven handelingen 

en Gij leert mij ook dat het uitvoeren van dezelfde handelingen noodzakelijk is. 

Daarom twijfel ik erover wat het beste is, uitvoeren van handelingen of afstand 

doen van handelingen. Men moet de beste koers volgen. Geef mij daarom 

volstrekte zekerheid over wat voor mij de beste methode is om volmaaktheid te 

bereiken, omdat het niet mogelijk is beide wegen tegelijk te volgen.  

Voor een onwetende is Karma-Yoga meer geschikt dan Sambnyaasa. 

Om de twijfel uit de weg te ruimen zegt de Heer: 

szribhagavaanuvaaca: 
sambnyaasah- karmayogaszca nih-szreyasakaraavubhau; 
tayostu karmasambnya asaatkarmayogo viszis-yate (2). 

De gezegende Heer sprak: 

V.2. Afstand doen van handelen en het uitvoeren van handelingen leiden alle-

bei tot de opperste gelukzaligheid. Van deze twee is het uitvoeren van hande-

lingen te verkiezen boven het afstand doen van handelingen. 

Sam-nya asa en Karma-Yoga, afstand doen of het uitvoeren van handelingen, leiden 

allebei tot mokswa omdat spirituele kennis wordt opgewekt. Hoewel beide wegen tot 

mokswa leiden, is Karma-Yoga te verkiezen boven Karma-Sambnya asa zonder kennis. 

Daarom heeft de Heer Karma-Yoga
83

 aangeprezen. 

Waarom? Dit is het antwoord: 

                                                           
83 De Heer bedoelt uiteraard niet dat Karma-Yoga superieur is aan Karma-Sambnyaasa. Echte 
Karma-Sambnyaasa gaat gepaard met kennis en is als weg ver verheven boven de weg van Karma-
Yoga. Deze laatste weg is echter gemakkelijker en daarom te prefereren boven Karma-Sambnyaasa 
zonder kennis. 
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jñeyah- sa nityasambnyaasi yo na dves-t-i na kaan4ks-ati; 
nirdvandvo hi mahaabaaho sukhamb bandhaatpramucyate (3). 

V.3. O Machtigarmige, hij die niet haat en begeert, doet voortdurend afstand, 

en omdat hij vrij is van dualiteit, wordt hij gemakkelijk bevrijd van 

gebondenheid. 

De Karma-Yogi die geen afkeer heeft van pijn en datgene dat pijn veroorzaakt, en 

eveneens niet verlangt naar plezier en dingen die plezier geven niet begeert doet 

altijd afstand (Sambnya asin), hoewel hij handelt. 

Saambkhya en Yoga leiden tot het zelfde doel. 

Tegenwerping: Sambnya asa en Karma-Yoga zijn bedoeld voor twee verschillende 

groepen mensen en staan haaks op elkaar. Normaal gesproken zouden ze ook 

tegengestelde resultaten moeten opleveren en dus niet allebei tot mokswa kunnen 

leiden. 

Antwoord: de Heer zegt: 

saan4khyayogau pr-thagbaala ah- pravadanti na pan-d-ita ah-; 
ekamapyaasthitah- samyagubhayorvindate phalam (4). 

V.4. Slechts kinderen en zeker niet de wijzen zien Saambkhya en Yoga als 

verschillend. Hij die werkelijk gevestigd is in één van beide, verkrijgt de 

resultaten van allebei. 

Alleen kinderen zeggen dat Saambkhya en Yoga verschillende en tegengestelde 

resultaten geven. De wijzen echter, die gezegend zijn met kennis, geloven dat zij 

slechts één en hetzelfde resultaat opleveren. Iemand die één van de twee op de 

juiste wijze toepast verkrijgt het resultaat van allebei. Beide wegen geven hetzelfde 

resultaat en leiden naar mokswa, en daarom is er geen verschil. 

Tegenwerping: Waarom zegt de Heer over Saambkhya en Yoga die nu niet aan de 

orde zijn, dat deze hetzelfde resultaat geven als Hij eerst spreekt over Sambnya asa en 

Karma-Yoga? 

Antwoord: Dit is geen vergissing. Arjuna vroeg inderdaad alleen naar Sambnya asa en 

Karma-Yoga. Zonder hieraan tekort te doen, voegt de Heer enkele begrippen toe en 

beantwoordt de vraag waarbij Hij ze anders benoemt, namelijk Sa ambkhya en Yoga. 

Als kennis over het Zelf (jña ana) en gelijkmoedigheid (samabuddhitva) er bijkomen, 

worden Sambnyaasa en Karma-Yoga volgens de Heer respectievelijk Sa ambkhya en 

Yoga genoemd. Dus dit is wel degelijk een juiste opmerking. 

Hoe kan men de resultaten van beide wegen verkrijgen door er slechts één te 
volgen? 

Het antwoord volgt: 

yatsaan4khyaih - praapyate sthaanamb tadyogairapi gamyate; 
ekamb saan4khyamb ca yogamb ca yah- paszyati sa paszyati (5). 
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V.5. De staat die Saambkhya's bereiken, wordt ook door Yogi's gehaald. Hij die 

Saambkhya en Yoga als één ziet, kent de werkelijkheid.  

Saambkhya's zijn toegewijd aan kennis en hebben de wereld opgegeven. Zij bereiken 

de staat die mokswa heet. Ook Yogi's bereiken deze staat, zij het op een indirecte 

manier, via het verkrijgen van ware kennis en door afstand te doen. Zij vervullen 

hun plichten als middel om kennis te verkrijgen en dragen deze op aan de IIszvara 

zonder enig eigenbelang. Hij die inziet dat Saambkhya en Yoga één zijn en naar het-

zelfde resultaat leiden, ziet het juist. 

Vraag: Als dit zo is, dan is Sambnya asa superieur aan Yoga. Hoe kan het dan dat 

wordt gezegd dat Karma-Yoga beter is dan Karma-Sambnya asa? 

Antwoord: Luister naar de reden waarom dit zo is. Ge hebt mij gevraagd welke van 

de twee de beste is, pure Karma-Sambnya asa of pure Karma-Yoga. Hierop heb Ik 

geantwoord, dat als kennis buiten beschouwing wordt gelaten, Karma-Yoga 

superieur is aan Karma-Sambnya asa. Sambnya asa, gebaseerd op kennis, wordt door Mij 

echter als Saambkhya gezien en Saambkhya is de ware (parama artha) Yoga. Yoga door 

Vedische rituelen wordt slechts symbolisch Yoga of Sambnya asa genoemd voorzover 

het leidt tot ware Yoga of Sambnya asa. 

Karma-Yoga is een middel tot Sambnyaasa. 

Waarom is het doel van Karma-Yoga ware Yoga of Sambnya asa? 

Luister: 

sambnyaasastu mahaabaaho duh-khamaaptumayogatah-;  
yogayukto munirbrahma na ciren -aadhigacchati (6). 

V.6. O Machtigarmige, afstand doen is moeilijk te bereiken zonder te 

handelen in Yoga. Een wijs mens die Yoga beoefent, zal Brahman snel 

bereiken. 

Het afstand doen (Sambnya asa) waarover hier wordt gesproken, is de ware 

(parama arthika) Sambnya asa. Onder Yoga wordt hier verstaan de Vedische Karma-

Yoga (het uitvoeren van Vedische rituelen), opgedragen aan de IIszvara en geheel 

vrij van eigenbelang. Iemand wordt wijs genoemd (muni) als hij mediteert 

(manana) op de IIszvara. Brahman betekent hier afstand doen (in de kwaliteit van 

sambnya asa), omdat afstand doen hetzelfde is als kennis van het Hoogste Zelf 

(Parama atman). De szruti zegt: 

"Wat Nya asa wordt genoemd is Brahman en Brahman is waarlijk de Grootste" 

(Tait.Up. 4.78). 

Een wijze die Yoga beheerst, bereikt spoedig Brahman, het ware afstand doen, dat 

hetzelfde is als voortdurende toewijding aan ware kennis. Daarom heb Ik gezegd 

dat Karma-Yoga het beste is. 
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Een wijs mens wordt niet beïnvloed door handelingen. 

Als een toegewijd mens zijn toevlucht tot Yoga neemt als middel tot het verkrijgen 

van ware kennis, dan geldt: 

yogayukto viszuddhaatma a vijita atmaa jitendriyah-; 
sarvabhuuta atmabhuuta atma a kurvannapi na lipyate (7). 

V.7. Hij die toegerust is met Yoga, wiens geest geheel zuiver is, die zichzelf 

heeft overwonnen en de zintuigen onder bedwang heeft, wiens eigen Zelf het 

Zelf van alle schepselen is geworden, wordt niet besmet door handelingen. 

Hij die toegerust is met Yoga, wiens geest (aatman, sattva) gezuiverd is, en lichaam 

en zintuigen heeft overwonnen (aatman, het zelf), hij die het juiste inzicht heeft en 

wiens Innerlijk Bewustzijn, het Zelf, het Zelf van alle schepselen is geworden, van 

Brahman tot een graspolletje, wordt niet besmet. Hij wordt niet gebonden door 

handelingen ook al blijft hij hiermee doorgaan om de mensheid te beschermen, dat 

wil zeggen: met de bedoeling om aan de mensen het goede voorbeeld te geven. 

Het handelen van een wijs mens is niet werkelijk handelen. 

Evenmin doet hij echt iets. Daarom: 

naiva kiñcitkaromiti yukto manyeta tattvavit; 
paszyanszr-n-vanspr-szañjighrannasznangacchansvapnañszvasan (8). 

V.8. De kenner van de Waarheid denkt altijd: "Ik doe helemaal niets", hoewel 

hij ziet, hoort, voelt, ruikt, eet, zich voortbeweegt, ademt, slaapt, ... 

pralapanvisr-jangr-hn-annunmis-annimis-annapi; 
indriyaan-indriyaarthes-u vartanta iti dhaarayan (9). 

V.9. ... spreekt, loslaat of aanpakt, de ogen opent of sluit. Hij is er zich altijd 

van bewust dat de zintuigen bewegen tussen de zintuiglijke objecten. 

Hij die de waarheid kent, kent de ware natuur van het Zelf en ziet de Opperste 

Werkelijkheid. Wanneer en hoe denkt hij als hij altijd gericht is op de waarheid? 

Het antwoord is: "Hoewel hij ziet, enzovoorts." 

 De taak van iemand die de waarheid op deze manier kent en op de juiste wijze 

denkt en die het niet-handelen in handelingen van lichaam en zintuigen ziet, bestaat 

uit het afstand doen van alle handelingen want hij ziet dat handelingen niet echt 

bestaan. Iemand die bijvoorbeeld geprobeerd heeft om zijn dorst te lessen bij een 

fata morgana, omdat hij dacht dat het water was, zal dat niet nog een keer proberen 

nu hij weet dat er geen water is.  

De Karma-Yogi wordt niet besmet door de resultaten van zijn handelingen. 

Voor de mens die de waarheid niet kent en die handelt, geldt: 

brahman-yaadhaaya karmaan-i san4gamb tyaktva a karoti yah-; 
lipyate na sa paapena padmapatramivaambhasaa (10). 
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V.10. Hij die handelt zonder gehechtheid en het opdraagt aan Brahman wordt 

niet besmet door zonde, zoals een lotusblad niet wordt aangeraakt door water. 

Hij offert alle handelingen aan de IIszvara in de overtuiging, dat hij 'terwille van 

Hem handelt' zoals een dienaar zijn meester dient. Hij hecht niet aan het resultaat, 

zelfs niet aan mokswa. Als handelingen zó worden uitgevoerd, wordt alleen de geest 

gezuiverd en gebeurt er niets anders. 

Immers: 

kaayena manasaa buddhyaa kevalairindriyairapi; 
yoginah- karma kurvanti san4gamb tyaktvaa ''tmaszuddhaye (11). 

V.11. Yogi's handelen zonder enige gehechtheid alleen met lichaam, geest en 

intellect, en met hun zintuigen om het zelf te zuiveren.  

Alleen houdt in: vrij van eigenbelang en vastbesloten om 'alleen te handelen in 

dienst van de Heer en niet uit eigenbelang.' 'Alleen' slaat zowel op het lichaam als 

op alle andere manieren van handelen. Yogi's zijn degenen die toegewijd zijn aan 

handelingen zonder aan het resultaat ervan gehecht te zijn. Zij handelen alleen om 

de geest te zuiveren (sattva). Omdat alleen dit Uw plicht is, dient ge alleen daarom 

te handelen.  

Eveneens is dit zo omdat: 

yuktah- karmaphalamb tyaktvaa szaantimaapnoti nais-t-hikim; 
ayuktah- kaamakaaren-a phale sakto nibadhyate (12). 

V.12. Iemand die standvastig is in het opgeven van het resultaat van 

handelingen, verkrijgt de vrede die het gevolg is van toewijding. Iemand die 

hierin niet standvastig is en uit begeerte gehecht is aan het resultaat, is 

hieraan vastgebonden.  

Iemand die standvastig is en besloten heeft om 'alleen te handelen in dienst van de 

Heer en niet uit eigenbelang', geeft alle resultaten op en verkrijgt de vrede, moks wa, 

als het resultaat van zijn toewijding. Hierbij doorloopt hij de volgende stadia: eerst 

zuiverheid van geest, daarna verwerven van kennis, gevolgd door het afstand doen 

van alle handelingen en als laatste toewijding aan kennis. Iemand die niet stand-

vastig is, volgt zijn begeerte, wordt gehecht aan het resultaat en denkt 'ik doe dit uit 

eigenbelang'. Hij wordt er vast aan gebonden. Wees daarom standvastig.  

Het gelukzalige leven van een wijs mens. 

Voor de mens die het Opperste Wezen ziet, geldt: 

sarvakarmaan-i manasaa sambnyasyaaste sukhamb vaszi; 
navadvaare pure dehi naiva kurvanna kaarayan (13). 

V.13. Hij die Zichzelf beheerst en de gedachte aan handelingen heeft 

opgegeven, verblijft gelukzalig in zijn lichaam, de stad met negen poorten, en 

doet totaal niets noch laat hij iets doen.  
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Er zijn de volgende soorten handelingen: 

- verplichte handelingen (nitya-karma an-i) 
- handelingen die worden uitgevoerd ter gelegenheid van bepaalde gebeurtenissen 

(naimittika-karma an -i) 
- handelingen bedoeld om bepaalde niet verplichte doeleinden te realiseren 

(kaamya-karma an -i) 
- verboden handelingen (pratiswiddha-karma an-i). 
Iemand die zijn zintuigen beheerst, geeft door zijn onderscheidingsvermogen alle 

handelingen in spraak, gedachte en daad op, ziet het niet-handelen in het handelen, 

en is gelukkig. Hij is gelukkig omdat hij alle handelingen in spraak, gedachte en 

daad heeft opgegeven, omdat hij geen zorgen heeft, en zijn geest rustig is. Alle 

belangstelling voor dingen die niets met het Zelf te maken hebben, is uit zijn geest 

verdwenen. Waar en hoe rust hij? Hij rust in het lichaam dat negen openingen 

heeft. Hiervan zijn er zeven in het hoofd, de organen van waarneming, en twee in 

het onderlichaam waarmee vloeibare en vaste afvalstoffen worden afgevoerd. 

Vanwege deze negen openingen wordt het lichaam een stad met negen poorten 

genoemd. Het is als een stad met het Zelf als Heer en met zintuigen, geest, intellect 

en objecten van waarneming als burgers, die allemaal samenwerken om uitsluitend 

hun Heer te dienen om de objecten te kunnen waarnemen. Hij, die een lichaam 

heeft aangenomen, rust in een dergelijke stad met negen poorten, nadat hij afstand 

gedaan heeft van alle handelingen. 

Tegenwerping: Wat is de zin van de omschrijving: 'hij rust in het lichaam'? Ieder 

mens rust alleen in het lichaam, of hij sambnya asin is of niet. Deze omschrijving 

heeft dus geen betekenis. 

Antwoord: Een onwetende identificeert zichzelf uitsluitend met het geheel van 

lichaam en zintuigen, en denkt: "Ik zit op een stoel in een huis, of op de grond." 

Deze mens die alleen het lichaam als zichzelf ziet, kan geen waardering opbrengen 

voor het idee dat hij in het lichaam rust als in een huis. Voor iemand die het Zelf 

als anders ziet dan dit geheel van lichaam enzovoorts, is het echter een volstrekt 

logisch idee. Daarom is het juist dat hij met behulp van het denken, met kennis en 

door onderscheidingsvermogen alle handelingen die door onwetendheid aan het 

Zelf worden toegeschreven, opgeeft, omdat deze in werkelijkheid bij het niet-Zelf 

thuishoren. Hoewel een mens onderscheidingsvermogen heeft verworven, dat wil 

zeggen: zijn ware Zelf heeft gerealiseerd los van het niet-Zelf, en elke relatie met 

handelingen heeft opgegeven, kan men nog steeds zeggen dat hij in het lichaam, de 

stad met negen poorten, rust als in een huis. Dit blijft zolang zijn bewustzijn als 
persoon nog dit rusten in het lichaam als zodanig ervaart als gevolg van het nog 

aanwezige deel van het praarabdha-karma, dat het huidige lichaam heeft 

voortgebracht. De omschrijving: 'hij rust in het lichaam' heeft dus wel een 

betekenis, omdat het verschil in visie van een wijs mens en een onwetende 

hierdoor wordt duidelijk gemaakt. 
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Tegenwerping: Het is juist dat hij afstand doet van de handelingen van lichaam en 

zintuigen die door onwetendheid ten onrechte aan het Zelf worden toegeschreven. 

Echter, het vermogen om te handelen en datgene wat tot handelen aanzet, kan 

inherent zijn aan het Zelf en zou in degene die afstand heeft gedaan kunnen 

achterblijven.  

Antwoord: De Heer zegt: "Hij handelt niet en zet ook het lichaam en de zintuigen 

niet aan tot handelen." 

Vraag: Bedoelt U daarmee dat het vermogen tot handelen en aanzetten tot handelen 

inherent is aan het Zelf en ophoudt door afstand doen zoals de beweging van een 

bewegende persoon; of is dit vermogen niet verbonden met het Zelf? 

Antwoord: Het vermogen tot handelen en het aanzetten hiertoe is niet inherent aan 

het Zelf. De Heer heeft namelijk geleerd dat het Zelf onveranderlijk is (II.25) en 

"hoewel Hij in het lichaam verblijft, handelt Hij niet en wordt er niet door besmet" 

(XIII.31). In de szruti staat: "Het denkt en beweegt als het ware." (Br r.Up. 4.3.7). 

De Natuur is de bron van alle handelingen. 

Bovendien: 

na kartr-tvamb na karmaan-i lokasya sr-jati prabhuh-; 
na karmaphalasambyogamb svabhaavastu pravartate (14). 

V.14. De Heer heeft noch degene die handelt, noch de objecten, noch het 

resultaat van de handeling geschapen voor deze wereld. Alleen de natuur 

handelt.  

Het Zelf, de Heer van het lichaam, geeft geen aanleiding tot handelen, dat wil 

zeggen: zet niemand uit Zichzelf aan tot handelen om iets te doen. Het Zelf maakt 

geen voertuigen, potten, huizen en andere begerenswaardige objecten. Ook legt het 

Zelf niet de relatie tussen iemand die een voertuig fabriceert en het resultaat van 

deze handeling.  

Vraag: Als het Zelf niet zelf handelt in het lichaam en ook anderen er niet toe 

aanzet, wat handelt dan en wat zet anderen aan tot handelen? 

Antwoord: Luister. Het is de Natuur, Svabhaava, Prakrrti, Maayaa, de Goddelijke 

Ma ayaa die is samengesteld uit de gun-a's
84

 (VII.14). 

Wijsheid en Onwijsheid. 

In werkelijkheid: 

na adatte kasyacitpa apamb na caiva sukr-tam b vibhuh-; 
ajña anenaavr-tamb jñaanamb tena muhyanti jantavah- (15). 

                                                           
84 Dit betekent: door middel van onwetendheid vormt A Atman datgene wat schept dat handelt en 
geniet, evenals de Heer van de Schepping. 
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V.15. De Heer neemt van niemand de slechte of zelfs de goede daden aan. 

Wijsheid wordt omhuld door onwetendheid en daarom zijn de stervelingen 

misleid. 

Van niemand betekent: zelfs niet van mensen die Hem zijn toegewijd. 

Vraag: Waarom worden dan door toegewijden verdienstelijke handelingen verricht 

zoals erediensten, offers, liefdadigheid en plengoffers in het vuur? 

Antwoord: Als antwoord hierop zegt de Heer: de kennis om onderscheid te maken 

is omhuld door onwetendheid. Stervelingen die in sambsa ara leven, zijn misleid en 

denken: "Ik handel en ik laat handelen, ik zal genieten en zal anderen laten 

genieten" enzovoorts. 

jñaanena tu tadajñaanamb yes-aamb naaszitamaatmanah-; 
tes-aamaadityavajjñaanamb prakaaszayati tatparam (16). 

V.16. Echter voor diegenen wier onwetendheid is vernietigd door kennis van 

het Zelf, openbaart wijsheid het Allerhoogste zoals de zon.  

Als de onwetendheid, die de stervelingen omhult en misleidt, door wijsheid of 

ware kennis van het Zelf wordt vernietigd, verlicht wijsheid al het kenbare, de 

Opperste Werkelijkheid, zoals de zon alle objecten verlicht.   

De wijze wordt niet opnieuw geboren. 

Nadat de Opperste Werkelijkheid verlicht is door wijsheid, geldt: 

tadbuddhayastadaaatmaanastannis-t-haastatparaayan-aah-; 
gacchantyapunaraavr -ttim b jñaananirdhuutakalmas-aah- (17). 

V.17. Met hun onderscheidingsvermogen in Dat, als hun Zelf Dat is geworden, 

standvastig gericht op Dat en met Dat als hun opperste doel, gaan zij daar 

naar toe zonder ooit terug te keren, en hun zonden zijn door wijsheid ver-

nietigd.  

Nadat zij hun wezen in Brahman hebben gevestigd en gerealiseerd hebben dat de 

Opperste Brahman Zelf hun eigen Zelf is, geven zij alle handelingen op en 

verblijven alleen in Brahman, de Opperste Brahman die hun hoogste doel is, en zij 

vinden alleen vreugde in het onbegrensde Zelf. Bij deze mensen worden alle 

zonden en andere elementen van het aardse bestaan (sambsaara) vernietigd door de 

hiervoor beschreven wijsheid en zij verlaten dit bestaan om nooit meer weder-

geboren te worden. 

Een wijs mens ziet de Eén in alle wezens. 

Hoe ziet de waarheid eruit voor deze wijze mensen waarbij de onwetendheid over 

het Zelf door kennis is opgeheven?  

Luister: 

vidyaavinayasampanne braahman-e gavi hastini; 
szuni caiva szvapaake ca pan-d-ita ah- samadarszinah- (18). 
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V.18. Wijze mensen bezien alles met een gelijk oog of het nu een wijze 

Brahmaan is, een koe, een olifant, een hond of een kasteloze.
85

 

Nederigheid is kalmte, de staat van iemand die zichzelf volledig beheerst. Van alle 

schepselen staat de Brahmaan het hoogste omdat hij spiritueel herboren en zeer 

Sattvisch is (iemand in wie de energie van Sattva overheerst). Dan komt de koe die 

niet spiritueel herboren is en Rajasisch is (waarin de energie van Rajas overheerst). 

Als laatste komt de olifant die puur Tamasisch is (waarin de energie van Tamas 

overheerst). De wijzen zien hetzelfde in alles, de Eén die in Zichzelf onveranderlijk 

is en door Sattva, Rajas en Tamas, en hun gevolgen, absoluut niet wordt geraakt. 

Een wijs mens wordt nog op aarde bevrijd. 

Tegenwerping: Deze wijzen waar net over gesproken is, zijn zondaren van wie het 

voedsel niet door anderen gegeten zou moeten worden. De Wet zegt immers: 

"Daar waar Uw gelijken op een verschillende manier worden geëerd en waar 

mensen van een andere kaste op eenzelfde manier worden geëerd als Uzelf, moet 

niet worden gegeten."  (Gautama's Voorschriften, XVII.20). 

Antwoord: Zij begaan geen zonde, want: 

ihaiva tairjitah - sargo yes-aamb saamye sthitamb manah-; 
nirdos-amb hi samamb brahma tasmaadbrahman-i te sthitaah- (19). 

V.19. Degenen wier geest in gelijkmoedigheid is gevestigd, worden hier zelfs 

op deze wereld niet opnieuw geboren. Brahman is waarlijk zonder smet en 

onveranderlijk, en daarom rusten zij in Brahman.  

Zelfs tijdens dit leven op aarde hebben de wijzen die de Eén zien, de geboorte 

overwonnen. Hun geest (antah -karan-a) rust onafgebroken op het gelijke, dat wil 

zeggen: het éénvormige van Brahman dat in alle schepselen aanwezig is. Voor 

iemand die onwetend is, lijkt het alsof Brahman in een onzuiver lichaam, 

bijvoorbeeld van een kasteloze (hondeneter), besmet wordt door dit onzuivere, Hij 

wordt er echter niet door geraakt en is zonder smet. Bovendien is Hij éénvormig en 

bevat Hij geen verschillende vormen, omdat bewustzijn (caitanya) geen kenmerken 

heeft. De Heer benoemt wensen en dergelijke als kenmerken van de Ks wetra, het 

lichaam en het niet-Zelf (XIII.6), en zegt ook van het Zelf dat het zonder begin is 

en geen eigenschappen heeft (XIII. 31). Er zijn ook geen archetypen (antyavis zeswa's) 

in het Zelf aanwezig die de basis zijn voor individuele verschillen omdat er geen 

bewijzen gevonden kunnen worden dat deze bestaan in de verschillende licha-

men.
86

 Daarom is Brahman éénvormig en één en rusten de wijzen alleen in 

                                                           
85 een ca an -ddaala, een paria. 
86 Volgens het filosofische systeem van Vais zeswika is 'antya-viszeswa' een ondefinieerbare eigen-
schap die inherent is aan een eeuwige substantie en die deze onderscheidt van een andere eeuwi-
ge substantie. Het is datgene in een eeuwige substantie dat deze een individuele identiteit geeft. 
De aanwezigheid van een dergelijke eigenschap wordt alleen uitgelegd om verschillen te verkla-
ren die langs een andere weg worden waargenomen. Er zijn de volgende eeuwige substanties: de 
atomen van Aarde, Water, Licht, Lucht, A Akaasza (ether), Tijd, Ruimte, A Atman (ziel) en Manas 
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Brahman. Zij worden absoluut niet beïnvloed door lichamelijke problemen, omdat 

zij geen ego meer hebben en zichzelf niet identificeren met het lichaam en alles 

wat daarbij hoort. Bovengenoemde voorschriften gaan alleen op voor hen die een 

ego hebben en die het Zelf met het lichaam en de rest identificeren want het betreft 

wel mannen van eer. Specifieke elementen worden gebruikt bij eerbetoon en het 

schenken van giften, zoals kennis van Brahman, kennis van de zes ondersteunende 

wetenschappen (an4ga's), kennis van de vier Veda's, enzovoorts. Brahman is echter 

volledig vrij van goede en slechte eigenschappen. Daarom wordt er gezegd: "Zij 

rusten in Brahman." Bovendien komt de uitspraak over dit gegeven uit een 

hoofdstuk dat gaat over handelingen (Karma), terwijl dit gedeelte van de Gitaa (van 

V.13 tot het einde van het hoofdstuk) gaat over afstand doen van alle handelingen. 

Een wijs mens ondervindt geen verdriet of vreugde. 

 Brahman is zonder smet en éénvormig, dus: 

na prahr-s-yetpriyamb praapya nodvijetpraapya caapriyam; 
sthirabuddhirasammuud-ho brahmavidbrahman-i sthitah- (20). 

V.20. Hij die Brahman kent, verheugt zich niet over plezierige dingen en 

vreest het onaangename niet. Hij verblijft standvastig in Brahman en wordt 

niet misleid. 

Aangename en onaangename dingen geven vreugde en verdriet aan mensen die het 

lichaam als het Zelf beschouwen. Dit geldt niet voor iemand die het Pure Zelf ziet, 

omdat hij nooit aangename en onaangename dingen tegenkomt. Hij weet met 

absolute zekerheid dat het Zelf vrij is van misleiding. Zoals hiervoor is beschreven, 

verblijft hij in Brahman, en dat betekent dat hij niet handelt en alle handelingen 

heeft opgegeven.  

De oneindige vreugde van een wijs mens. 

Bovendien geldt, terwijl hij verblijft in Brahman: 

baahyasparszes-vasakta atmaa vindatyaatmani yatsukham; 
sa brahmayogayukta atmaa sukhamaks-ayamasznute (21). 

V.21. Zelf niet geraakt door uiterlijke contacten, vindt hij het geluk dat in het 

Zelf is. Hij ervaart oneindige vreugde doordat zijn eigen Zelf alleen maar 

gericht is op Brahman. 

Met de geest (antah-karan-a) onbesmet door gehechtheid aan de objecten die door de 

zintuigen worden waargenomen, zoals geluid en andere zintuiglijke objecten die 

voor het Zelf allemaal uiterlijk zijn, realiseert een wijs mens de vreugde die in het 
Zelf is. Wanneer zijn geest (antah-karan -a) volledig gericht is in Yoga, in Sama adhi 

                                                                                                                                             
(geest). De antyavis zes wa in de AAtman kan alleen maar worden afgeleid door onderscheid te maken 
in het Zelf en daar wordt in de Veda anta geen bewijs voor gegeven. Verschillen in lichamen ge-
ven geen enkele aanwijzing voor verschillende vormen in het Zelf omdat een Yogi tegelijkertijd 
verschillende lichamen kan aannnemen. 
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en in een diepe en standvastige beschouwing van Brahman, verkrijgt de wijze 

onvergankelijke gelukzaligheid. Daarom moet degene die de oneindige vreugde 

van het Zelf zoekt, de zintuigen terugtrekken van de tijdelijke genoegens van 

externe objecten. 

Ook om de volgende reden dient hij zijn zintuigen terug te trekken van uiterlijke 

objecten: 

ye hi sambsparszajaa bhogaa duh-khayonaya eva te; 
aadyantavantah- kaunteya na tes-u ramate budhah- (22). 

V.22. Want dit genot dat voortkomt uit uiterlijke contacten geeft alleen maar 

pijn en heeft een begin en een einde, O zoon van Kunti. Een wijs mens schept 

er geen vreugde in. 

Het genot dat het gevolg is van het contact van de zintuigen met zintuiglijke 

objecten veroorzaakt alleen maar pijn, omdat dit genot het gevolg is van 

onwetendheid (avidya a). Wij merken dat alle problemen met het lichaam 

(adhya atmika) en dergelijke alleen naar dat genot zijn terug te voeren. Het woord 

'alleen' houdt in dat het zowel voor deze als de andere wereld geldt. De toegewijde 

moet zijn zintuigen terugtrekken van de illusie van zintuiglijke objecten, omdat hij 

inziet dat er geen spoor van vreugde is in sambsaara. Dit genot geeft niet alleen pijn 

maar het heeft ook een begin en een einde. Het contact van een zintuig met een 

object is het begin van het genot en het verbreken ervan betekent het einde. Genot 

is tijdelijk en en bestaat alleen in de periode tussen het begin en het einde. Iemand 

met onderscheidingsvermogen die de Opperste Werkelijkheid heeft gerealiseerd, 

schept er geen vreugde in. Alleen mensen die totaal onwetend zijn verheugen zich 

als dieren in de zintuiglijke objecten.  

De weg van Nirvaan -a. 

Bovendien is er nóg iets vals, een vijand op de weg naar Gelukzaligheid, die heel 

moeilijk is te overwinnen en de bron is van alle kwaad, en heel lastig te pareren. 

De Heer zegt daarom dat grote inspanningen nodig zullen zijn om deze vijand te 

verslaan: 

szaknotihaiva yah- sod-humb praak szariravimoks-an-aat; 
kaamakrodhodbhavamb vegamb sa yuktah- sa sukhi narah- (23). 

V.23. Hij die in staat is om hier op aarde, voordat hij van het lichaam is 

bevrijd, alle impulsen van begeerte en woede te weerstaan, is een Yogi en een 

gelukkig mens. 

Hier op aarde: gedurende zijn leven. Voordat hij bevrijd wordt van het lichaam: 
tot het moment van de dood. Door de dood als grens aan te geven, leert de Heer dat 

de aandrang van wensen en begeerte tijdens het leven niet kunnen worden 

vermeden. Er zijn talloze aanleidingen die gewantrouwd moeten worden tot het 

allerlaatste moment voor de dood. Begeerte (Ka ama) is het verlangen naar iets 

aangenaams, waar we uit eigen ervaring of herinnering van weten of waarvan we 
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gehoord hebben, dat het genot geeft als het in het bereik van onze zintuigen komt. 

Boosheid (Krodha) is de afkeer van iets dat onaangenaam is als oorzaak van pijn, 

zowel wanneer dit wordt waargenomen, als wanneer het ons wordt verteld of 

wanneer we het ons herinneren. De oorzaak van begeerte (Ka ama) is opwinding in 

de geest (antah-karan-a) die zichtbaar wordt door 'haren die te berge rijzen' of door 

een blij gezicht. De oorzaak van woede is ook opwinding in de geest, bijvoorbeeld 

te herkennen aan een trillend lichaam, door zweten, bijten op de lip en ogen die 

vuurschieten. Iemand die zowel de oorzaken van vreugde als woede kan weerstaan 

is een Yogi en hij is gelukkig op aarde. 

Wat voor een mens bereikt Brahman als hij in Brahman rust? De Heer zegt: 

yo 'ntah-sukho 'ntaraaraamastatha antarjyotireva yah-; 
sa yogi brahmanirvaan-amb brahmabhuuto 'dhigacchati (24). 

V.24. De Yogi die van binnen gelukkig is en daarin leeft en in wie alleen een 

innerlijk licht schijnt, bereikt de vreugde van Brahman en hij wordt zelf 

Brahman. 

Van binnen betekent in het Zelf. Hij bereikt de vreugde (nirva an-a) in Brahman, dat 

wil zeggen: hij verkrijgt mokswa gedurende het leven hier op aarde. 

Bovendien: 

labhante brahmanirvaan-amr-s-ayah- ks-in-akalmas-aah-; 
chinnadvaidhaah - yataatma anah- sarvabhuutahite rataah- (25). 

V.25. De wijzen bereiken de gelukzaligheid van Brahman, hun zonden zijn 

vernietigd en de twijfels zijn verdwenen; zij beheersen zichzelf en zijn gericht 

op het welzijn van alle schepselen. 

Wijzen (R rswi's) zijn mensen met ware kennis en zij hebben afstand gedaan. Gericht 
op, enzovoorts betekent dat zij niemand kwetsen. 

Bovendien: 

kaamakrodhaviyuktaanaamb yatinaamb yatacetasaam; 
abhito brahmanirvaan-amb vartate vidita atmanaam (26). 

V.26. De toegewijden die vrij zijn van begeerte en woede, die hun gedachten 

beheersen en het Zelf kennen, vinden overal de Gelukzaligheid van Brahman. 

Zij die alle handelingen hebben opgegeven en ware kennis hebben verworven, zijn 

bevrijd, zowel tijdens het leven als tijdens de dood.  

Realisatie van de Heer door Dhyaana-Yoga. 

Er is gezegd dat degenen die alle handelingen opgeven en standvastig in ware 

kennis verblijven, direct worden bevrijd. De Heer heeft vaak gezegd en zal dit ook 

blijven doen, dat Karma-Yoga die in volledige toewijding aan de Heer wordt 

uitgevoerd en aan Hem wordt opgedragen, stap voor stap tot moks wa voert. Eerst 

wordt de geest gezuiverd, dan komt kennis, gevolgd door het opgeven van alle 
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handelingen en als laatste volgt moks wa. Om Dhya ana-Yoga, het meest geschikte 

middel tot ware kennis, te introduceren en later uitgebreid toe te lichten, vat de 

Heer deze Yoga in enkele verzen samen: 

sparszaankr-tvaa bahirbaahyaam bszcaks-uszcaivaantare bhruvoh-; 
praan-aapa anau samau kr-tvaa naasaabhyantaracaarinau (27). 

V.27. Door alle verbindingen met uiterlijke dingen te verbreken en door de 

blik tussen de wenkbrauwen te richten en gelijkmatig door de neus adem te 

halen, ... 

yatendriyamanobuddhirmunirmoks-aparaayan-ah -; 
vigatecchaabhayakrodho yah- sadaa mukta eva sah- (28). 

V.28. ... door de zintuigen, geest en intellect te beheersen, met moks wa als het 

uiteindelijke doel, vrij van begeerte, angst en woede wordt de wijze die altijd 

in deze staat blijft, werkelijk bevrijd. 

Geluid en andere zintuiglijke objecten komen de geest binnen door de 

verschillende organen. Deze uiterlijke objecten blijven uiterlijk als men er niet aan 

denkt. Een wijze (muni) geeft zich over aan contemplatie en doet afstand van alle 

handelingen. Terwijl hij zijn lichaam in de aangegeven houding houdt, dient hij 

steeds mokswa te zien als zijn hoogste doel. Als de wijze voortdurend op deze 

manier leeft en afstand doet van alles, wordt hij zonder enige twijfel bevrijd. Dit is 

het enige wat hij moet doen om bevrijd te worden. 

Wat moet iemand, wiens geest geheel in evenwicht is, weten en waarop mediteert 

iemand in Dhya ana-Yoga? 

bhoktaaramb yajñatapasaamb sarvalokamaheszvaram; 
suhr-damb sarvabhuuta anaam b jñaatvaa maamb szaantimr-cchati (29). 

V.29. Omdat hij Mij kent als de Heer van alle opofferingen en verstervingen, als de 

Grote Meester van alle Werelden en de Vriend van alle schepselen, bereikt hij 

Vrede. 

Ik ben Naraayan-a, de Heer van alle offers en verstervingen, en ben zowel degene die 

het uitvoert als hun Devata a (dat wil zeggen: de Godheid die hiermee wordt 

aanbeden). Ik ben Vriend van iedereen en zorg voor ze zonder er iets voor terug te 

verwachten. Ik verblijf in het hart van alle schepselen en beschik over de resultaten 

van alle handelingen en neem alles waar. Door Mij te kennen bereiken zij vrede en 

houdt alle sambsaara op.  

iti sam bnyaasayogo naama pañcamo 'dhyaayah - 
Dit is het einde van het vijfde hoofdstuk getiteld: 

SAMbNYAASA-YOGA.
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HOOFDSTUK VI 

DHYAANA-YOGA. 

Dhyaana-Yoga is onverenigbaar met handelingen. 

Aan het eind van het vorige hoofdstuk werd Dhya ana-Yoga, de Yoga door medita-

tie, die de meest directe toegang geeft tot juiste kennis, door enkele kernachtige 

uitspraken onderwezen (verzen 27-29). In dit zesde hoofdstuk wordt hierop com-

mentaar gegeven. Handeling (Karma) is een uiterlijk hulpmiddel om tot Dhya ana-

Yoga te komen. Een Grrhastha of huisvader die handelingen moet verrichten dient 

deze uit te voeren totdat hij in staat is Dhya ana-Yoga te bereiken. Daarom looft de 

Heer handelingen in vers VI.1. 

Tegenwerping: 

Als handelen gedurende het hele leven verplicht is, wat houdt dan de beperking in: 

"totdat hij in staat is Dhya ana-Yoga te bereiken?"
87

 

Antwoord: 

Dit bezwaar is hier niet van toepassing vanwege de toelichting dat "voor de wijze 

die Yoga wil bereiken, handelen het middel is" (VI.3). Bovendien wordt er gezegd 

dat hij die Yoga heeft bereikt alleen nog maar afstand hoeft te doen (SZama). Als er 

bedoeld zou zijn, dat hij die Yoga wil bereiken en hij die Yoga bereikt heeft, bei-

den zowel moeten handelen als afstand doen, dan zou het geen zin hebben om aan 

te geven dat handelingen en afstand doen respectievelijk bedoeld zijn voor diegene 

die Yoga wil bereiken en voor degene die Yoga heeft bereikt en dan hoeven ze ook 

niet in twee verschillende groepen te worden ingedeeld. 

Tegenwerping: 

Onder de toegewijden (AAszramins = Grrhastha's), bestaat de ene groep uit mensen 

die Yoga willen bereiken en een andere groep omvat hen die Yoga al bereikt heb-

ben, terwijl de rest bestaat uit degenen die geen Yoga willen bereiken of bereikt 

hebben. Het is toch terecht dat de eerste twee groepen apart worden onderscheiden 

van de derde groep?
88

 

Antwoord: Nee. De woorden 'voor dezelfde toegewijde' (VI. 3) en de herhaling van 

het woord Yoga in de zin: "wanneer hij Yoga heeft bereikt" betekent dat dezelfde 

persoon die eerst Yoga wenste te bereiken alleen maar afstand hoeft te doen van 

handelingen wanneer hij Yoga bereikt heeft. Door afstand te doen komt Yoga tot 

volmaaktheid. Het niet-handelen is tijdens het gehele leven een noodzakelijke dis-

cipline. 

                                                           
87 De Samucchaya-Va adin zegt dat kennis aanwezig moet zijn bij het handelen om het gewenste resultaat te 
bereiken. 
88 De opponent stuurt aan op de conclusie dat, terwijl de eerste en derde groep verplicht zijn om te handelen 
(Karma), zij die Yoga hebben bereikt dit niet hoeven te doen, omdat zij tot de Gr rhastha's behoren, hoewel zij 
Yoga beoefenen met de bedoeling de ware natuur van het Zelf te realiseren. 
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Er wordt ook gesproken over het mislukken van Yoga (VI.37 en 38). Als in dit 

zesde hoofdstuk Yoga bedoeld zou zijn voor een Grrhastha dan zou er geen sprake 

zijn van mislukking omdat hij ondanks zijn falen in Yoga toch de vruchten van 

Karma zou verkrijgen. Elke handeling moet zijn gevolg hebben ongeacht of deze 

gewenst (kaamya) is verricht of verplicht en ongewenst is uitgevoerd (nitya). Ui-

teraard kan mokswa niet het resultaat hiervan zijn omdat het eeuwig is en niet uit 

handelingen kan voortkomen. We hebben ook gezegd
89

 dat discipline (nitya-

karma) die door een dergelijke gezaghebbende bron als de Veda wordt onderwe-

zen, ook uit zichzelf een gevolg moet hebben omdat anders de Veda nergens toe 

zou dienen. Het is ook niet juist om een Gr rhastha te zien als een tweevoudige mis-

lukkeling, want hij verricht nog steeds Karma en dat kan niet mislukken. 

Tegenwerping: 

Karma dat is uitgevoerd is aan de Heer opgedragen en hierdoor kan dit Karma voor 

de persoon zelf geen resultaat opleveren. 

Antwoord: 

Dat is niet zo, omdat het opdragen aan de Heer tot veel meer resultaat moet leiden. 

Tegenwerping: 

Dit leidt uitsluitend tot moks wa. Het opdragen van alle handelingen aan de Heer 

samen met Yoga leidt tot moks wa en tot niets anders. Omdat hij echter geen Yoga 

bereikt heeft kan deze persoon niet anders dan mislukken. 

Antwoord: 

Dat is niet zo. De verzen VI.10 en 14 geven de noodzaak aan van afstand doen van 

handelingen. Het is onmogelijk om enige hulp van de echtgenote te verwachten als 

men Dhya ana beoefent. Als dat wel zou kunnen dan zou men kunnen zeggen dat 

eenzaamheid nodig is (VI.10), juist om deze hulp uit te sluiten.
90

 Verder past het-

geen wordt gesteld in vers 10, namelijk 'zonder wensen of bezit' niet in het leven 

van een Grrhastha. Bovendien zou de vraag over iemand die op beide manieren 

heeft gefaald niet worden gesteld (VI.38). 

Tegenwerping: 

In vers VI.1 wordt iemand die handelt (Karmin) zowel Sambnya asin als Yogi ge-

noemd. Verder wordt er gezegd dat iemand die niet handelt en geen vuur onder-

houdt geen Yogi of Sambnya asin kan zijn. 

Antwoord: 

Dat is niet zo. Vers VI.1 looft uitsluitend het loslaten van de gehechtheid aan de 
resultaten van handelingen, waardoor een uiterlijk hulpmiddel (bahiran4ga) voor 

                                                           
89 zie het commentaar bij IV.18. 
90 Hier wordt bedoeld dat Dhya ana-Yoga zoals hier wordt geleerd niet bedoeld is voor een Gr rhastha die alleen 
maar bezig is met handelingen, want hij kan niet voldoen aan de voorwaarden die in de verzen 10, 14, enzo-
voorts zijn vermeld. 
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Dhya ana-Yoga wordt verkregen, wat iemand te gerechter tijd tot Dhya ana-Yoga 

leidt. Niet alleen degene die niet handelt en geen vuur onderhoudt is zowel Yogi 

als Sambnya asin, maar ook iemand die toegewijd handelingen verricht en die niet 

gehecht is aan het resultaat, verricht deze om de geest te zuiveren (sattva szuddhi). 

Om hem te prijzen wordt deze laatste persoon Sambnyaasin en Yogi genoemd. Het is 

bovendien niet juist om te beweren dat één en dezelfde stelling (zie hoofdstuk V, 

blz. 7, noot 2) tegelijkertijd het loslaten van gehechtheid aan de resultaten van 

handelingen prijst en de vierde levensfase verbiedt. De Heer kan eveneens niet 

tegen de SZruti, Smrrti, de Pura an-a's, de Itiha asa en de Yogaszaastra's ingaan, waarin 

duidelijk wordt gezegd dat iemand zonder vuur en handelingen, dat wil zeggen: die 

letterlijk een Sambnya asin is, een Sambnya asin en een Yogi is. De vierde levensfase 

verbieden zou in tegenspraak zijn met wat de Heer Zelf onderwijst (zie IV.13, 

XII.16 en 19, en II.71). 

 Daarom betekent handelen (bijvoorbeeld Agnihotra) zonder de resultaten op te 

eisen, voor een wijze die reeds het pad van de Grrhastha heeft betreden, een manier 

om Dhya ana-Yoga te bereiken door de geest te zuiveren. Daarom wordt hij be-

schouwd als een Sambnyaasin en een Yogi, teneinde hem te prijzen. 

Afstand doen van handelen 

anaaszritah- karmaphalamb kaaryamb karma karoti yah-; 
sa sambnyaasi ca yogi ca na niragnirna caakriyah- (1). 

VI.1. Hij die zijn plichten vervult zonder afhankelijk te zijn van de vruchten 

van die handelingen is een Sambnyaasin en een Yogi. Dit geldt niet voor degene 

die geen vuur in zich heeft of niet handelt. 

Hij die de vruchten van handelingen opeist is daarvan afhankelijk, maar degene 

waar het hier om gaat is anders. Hij is er niet van afhankelijk. Hij die, zoals ge-

zegd, geen begeerte heeft naar de vruchten van handelingen en bijvoorbeeld het 

Agnihotra- of vuuroffer verricht als plicht (nitya karma) en niet als kaamya karma, 

dat wil zeggen: als een handeling met een specifiek motief of doel, hij die op deze 

manier handelingen verricht is superieur aan degenen die op andere manieren han-

delen. Om deze waarheid te benadrukken zegt de Heer dat hij een Sambnya asin en 

een Yogi is. Hij moet gezien worden als iemand die beide hoedanigheden bezit, 

zowel het afstand doen (sambnya asa) als standvastigheid van geest (Yoga). Hij die 

zonder vuur is en geen handelingen verricht kan niet als enige beschouwd worden 

als een Sambnyaasin en een Yogi, dus als iemand die geen offervuren onderhoudt 

noch andere dingen doet als bijvoorbeeld vasten waarvoor geen offervuren nodig 

zijn. 

Tegenwerping: 

In de S Zruti, Smrrti en Yogaszaastra's wordt duidelijk gesteld dat een Sambnya asin of een 

Yogi iemand is zonder vuur die niet handelt. Hoe kan het dat de Heer hier dan een 

vreemde leer onderwijst, namelijk dat degene die vuur maakt en handelingen ver-

richt een Sambnya asin en een Yogi is? 
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Antwoord: 

Dit is geen vergissing. Het is de bedoeling om een toegewijde aan handelingen 

voor te stellen als een Sambnya asin en een Yogi in een afgeleide betekenis van deze 

twee begrippen. Hij wordt beschouwd als een Sambnyaasin omdat hij afstand doet 

van de gedachten aan resultaat van handelingen. Tevens wordt hij beschouwd als 

een Yogi omdat hij handelingen verricht als middel tot het bereiken van Yoga of 

omdat hij gedachten aan resultaat van handelen opgeeft omdat deze de geest in 

verwarring brengen. De twee begrippen worden dus alleen maar in afgeleide zin 

gebruikt. Er wordt niet bedoeld dat hij werkelijk een Sambnya asin en een Yogi is. 

Daarom zegt de Heer: 

yamb sambnyaasamiti praahuryogamb tamb viddhi paan-d-ava; 
na hyasambnyastasan4kalpo yogi bhavati kaszcana (2). 

VI.2. Weet, O Paan -ddava, dat Yoga datgene is wat afstand doen genoemd wordt. 

Niemand wordt werkelijk een Yogi die niet gedachten en wensen heeft opge-

geven. 

Men moet begrijpen dat de Yoga die bestaat uit handelen, door diegenen die de 

S Zruti en Smrrti kennen, Sambnyaasa wordt genoemd, het werkelijk afstand doen, dat 

zowel bestaat uit afstand doen van alle handelen zelf als het resultaat ervan. 

Vraag: 

Waarop is de overeenkomst gebaseerd tussen Karma-Yoga, bestaande uit het ver-

richten van handelingen (pravrrtti) en het zuivere Sambnya asa (nivrrtti), dat afzien van 

handelen inhoudt? 

Antwoord: 

Uiteraard is er een zekere mate van overeenkomst tussen Karma-Yoga en het zui-

vere Sambnya asa, namelijk met betrekking tot de persoon die handelt. Een echte 

Sambnya asin is iemand, die alle handelingen en alles wat daarmee verbonden is heeft 

opgegeven en geen aandacht geeft aan gedachten (sambkalpa) over handelingen en 

hun resultaten, omdat deze gedachten wensen oproepen die aanzetten tot handelen. 

Ook eist iemand die Karma-Yoga beoefent het resultaat niet op terwijl hij handelt. 

De Heer zegt het als volgt: "Iemand die van handelen houdt en de gedachte aan 

resultaat niet opgeeft kan geen Yogi, iemand die standvastig is, worden. De ge-

dachte aan resultaat is de oorzaak van onstandvastigheid." Met andere woorden, 

iemand die toegewijd handelt en de gedachte aan resultaat heeft opgegeven zal een 

Yogi worden, een man van stavast, wiens geest niet twijfelt, omdat de oorzaak van 

onstandvastigheid, namelijk de gedachten aan resultaat, zijn opgegeven. 

Handelen is een hulpmiddel voor Dhyaana-Yoga. 

Vanwege de overeenkomst tussen zuivere Sambnya asa en Karma-Yoga, in zoverre de 

toegewijde in beide gevallen afstand doet van het resultaat van handelen, wordt om 

te prijzen Karma-Yoga in VI.2 bestempeld als Sambnya asa. De Heer prijst dit omdat 

Karma-Yoga, uitgevoerd zonder opeisen van het resultaat een uiterlijk hulpmiddel 
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(bahiran4ga) is voor Dhya ana-Yoga, dat wil zeggen: de toegewijde (te zijner tijd) tot 

Dhya ana-Yoga brengt. Hij vervolgt nu met te laten zien hoe Karma-Yoga leidt tot 

Dhya ana-Yoga. 

aaruruks-ormuneryogamb karma kaaran-amucyate; 
yogaaruud-hasya tasyaiva szamah - kaaran-amucyate (3). 

VI.3. Een toegewijde die Yoga wil bereiken doet dit door het verrichten van 

handelingen, zo wordt er gezegd. Als hij Yoga heeft bereikt is onthechting 

door intensieve en geconcentreerde meditatie (szama) noodzakelijk. 

Er wordt gezegd dat handelen (karma) voor een toegewijde (muni), die het resul-

taat van handelen opgegeven heeft en die Yoga wil bereiken, het juiste middel is 

omdat hij nog niet in staat is om voortdurend in Dhya ana-Yoga te blijven. (Zijn doel 

is Dhyaana-Yoga en dit bereikt hij door handelingen die eerst de geest zuiveren en 

daarna de wens en de kracht scheppen tot Dhya ana-Yoga). Wanneer hij eenmaal 

Yoga heeft bereikt is intensieve en geconcentreerde meditatie - dat wil zeggen: het 

afzien van alle handelen - nodig om het doel te bereiken. Hoe vollediger hij afziet 

van handelen, des te meer worden de zintuigen beheerst en des te standvastiger zal 

de geest worden en des te minder zorgen zal hij hebben. Hij wordt dan een Yogaar-
uuddha, iemand die Yoga heeft bereikt. Op deze manier wordt het ook in de Ma-

haabhaarata gezegd: "Voor een Braahman -a is er niets waardevoller dan (de kennis 

van) eenheid en gelijkheid (van Brahman in alle schepselen), waarheid, karakter, 

standvastigheid, onschuld, oprechtheid en afstand doen van handelingen." (SZaanti-

parva 175-38). 

Wie is een Yogi? 

Wanneer heeft een mens Yoga bereikt en is men een Yoga aruuddha? Dit is het ant-

woord: 

yadaa hi nendriyaarthes-u na karmasvanus-ajjate; 
sarvasan4kalpasambnya asi yogaaruud-hastadocyate (4). 

VI.4. Als een mens alle gedachten en wensen heeft opgegeven en niet gehecht is 

aan zintuiglijke objecten en handelingen, wordt er gezegd dat hij Yoga heeft 

bereikt. 

Als een Yogi met een standvastige geest niet wordt aangetrokken door zintuiglijke 

objecten als bijvoorbeeld geluid en evenmin denkt dat hij ook maar iets moet doen, 

omdat hij weet dat het geen nut voor hem heeft, als hij heeft geleerd om gewoonte-

getrouw alle gedachten op te geven die leiden tot wensen voor iets in deze en ande-

re werelden, dan is hij een Yogaaru uddha geworden, iemand die Yoga heeft bereikt. 
Handelingen kunnen zijn: nitya (verplicht), naimittika (verplicht en incidenteel), 

kaamya (waar een doel mee wordt beoogd) en pratiswiddha (die bij wet verboden 

zijn). "Alle gedachten opgeven" betekent hier dat zowel wensen als handelingen 

moeten worden opgegeven. Alle wensen komen immers voort uit gedachten. De 

Smrrti zegt hierover: 
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"Wensen komen werkelijk voort uit gedachten (sambkalpa) en uit gedachten volgen 

yajña's." (Manu II.2). 

"O wens, ik weet waar ge vandaan komt. Gij wordt geboren uit gedachten. Ik zal 

niet aan u denken en gij zult verdwijnen evenals de voedingsbodem." (Maha abhaara-

ta, S Zaantiparva 177/25). 

Het opgeven van handelingen is onlosmakelijk verbonden met het opgeven van alle 

wensen, zoals de volgende passage uit de SZruti zegt: 

"Alles wat wordt begeerd, wordt gewild, en wat men wil wordt gedaan." (Brr.Up. 

IV.iv.5). 

De rede leidt tot dezelfde conclusie: als men immers alle gedachten opgeeft kan 

men niets doen. Door te zeggen dat de leerling alle gedachten moet opgeven, geeft 

de Heer te kennen dat hij alle wensen en handelingen moet verzaken. 

Als iemand Yoga heeft bereikt, wordt het Zelf door het Zelf opgetild boven de vele 

kwaden van sambsaara. Daarom wordt gezegd: 

uddharedaatmanaa ''tmaanamb naatmaanamavasaadayet; 
aatmaiva hyaatmano bandhuraatmaiva ripuraatmanah- (5). 

VI.5. Laat iemand zichzelf verheffen, laat hem zichzelf niet verlagen. Hij al-

leen is vriend en vijand van zichzelf. 

Laat een mens zichzelf opheffen uit de oceaan van sambsaara, waarin hij is onderge-

gaan, dat wil zeggen: laat hem zichzelf ontwikkelen tot yogaaru uddha en door oefe-

ning Yoga bereiken. Laat hem zichzelf niet verlagen, want hij is de enige vriend 

van zichzelf. Er is werkelijk geen andere vriend die hem tot bevrijding van sambsaara 

kan brengen. Nee, een zogenaamde vriend is slechts een belemmering voor iemand 

die bevrijding zoekt omdat deze een object van vriendschap wordt waardoor hij 

zich eraan hecht. Vandaar dat uitdrukkelijk wordt gesteld 'hij is de enige werkelijke 

vriend van zichzelf.' En ook is hij de enige werkelijke vijand van zichzelf. De bui-

tenwereld wordt slechts door hemzelf tot vijand gemaakt. Daarom wordt nogmaals 

benadrukt dat hij alleen zelf de enige vijand is van zichzelf. 

Er wordt dus gezegd: "Hij is de enige werkelijke vriend van zichzelf en hij is de 

enige werkelijke vijand van zichzelf." Dit roept de vraag op wat is dit voor een 

mens die vriend en vijand van zichzelf is? Dit is het antwoord: 

bandhuraatma a ''tmanastasya yenaatmaivaatmanaa jitah-; 
anaatmanastu szatrutve varteta atmaiva szatruvat (6). 

VI.6. Voor degene die zichzelf heeft overwonnen door zichzelf is zijn eigen zelf 

als een vriend, voor degene echter die zichzelf niet heeft overwonnen is zijn 

eigen zelf als een vijand. 

Voor degene die zichzelf beheerst en het geheel van lichaam en zintuigen onder 

controle heeft gebracht is zijn eigen zelf een vriend. Als een mens zichzelf echter 
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niet kan beheersen doet zijn eigen zelf hem kwaad net zoals elke echte vijand zou 

doen. 
jita atmanah- praszaantasya paramaatmaa samaahitah-; 
szitos-n -asukhaduh-khes-u tathaa maanaapamaanayoh- (7). 

VI.7. Het Opperste Zelf van iemand die zichzelf beheerst en vrede heeft be-

reikt, wordt niet beïnvloed door koude en hitte, plezier en pijn of door eer en 

schande. 

Het Opperste Zelf wordt werkelijk zijn eigen Zelf als iemand het geheel van li-

chaam en zintuigen beheerst, zijn geest (de antah-karan-a) rustig en kalm is en wan-

neer hij van alle handelingen afstand heeft gedaan. 
jñaanavijñaanatr-ptaatmaa kuut-astho vijitendriyah-; 
yukta ityucyate yogi samalos-t-aaszmakaañcanah- (8). 

VI.8. De Yogi die tevreden is met kennis en wijsheid, die de zintuigen heeft 

overwonnen en standvastig is en voor wie een aardkluit, een steen en een 

goudklomp gelijk zijn, wordt een heilige genoemd. 

Er wordt gezegd dat de Yogi een heilige (yukta) is en sama adhi of standvastigheid 

van geest heeft bereikt, als hij tevreden is gesteld met kennis (jña ana) van zaken 

zoals wordt onderwezen in de Geschriften en hij zelf wijsheid (vijña ana) zoals on-

derwezen, heeft gerealiseerd (in zijn eigen ervaring). 

Bovendien: 
suhr-nmitraaryudaasinamadhyasthadves-yabandhus-u; 
saadhus-vapi ca paapes-u samabuddhirviszis-yate (9). 

VI.9. Hij wordt geacht die allen gelijk beziet, de goedhartigen, vrienden, vij-

anden, onpartijdigen, zij die neutraal zijn, zij die gehaat zijn, de familieleden, 

bekenden en onbekenden, rechtvaardigen en onrechtvaardigen. 

Hij wordt gewaardeerd, dat wil zeggen: hij is de beste van de Yogaaru uddha's, diege-

nen die Yoga hebben bereikt (er is ook een andere lezing: 'hij is bevrijd'). Hij die 
allen gelijk beziet: iemand die een ander niet beoordeelt op zijn daden en positie. 

Een goedaardig mens betekent dat iemand goed doet zonder er iets voor terug te 

verlangen. Onpartijdig betekent dat iemand geen voorkeur heeft voor een van de 

strijdende partijen. Neutraal betekent dat iemand beide strijdende partijen het beste 

wenst. Rechtvaardig zijn zij die de SZa astra's navolgen en onrechtvaardig zijn zij die 

misdaden plegen. 

Aanwijzingen voor het beoefenen van Yoga. 

Om de beste resultaten te bereiken: 

yogi yuñjita satatamaatmaanamb rahasi sthitah -; 
ekaaki yatacittaatmaa niraasziraparigrahah- (10). 
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VI.10. De Yogi dient voortdurend de geest standvastig te houden, alleen en in 

afzondering, waarbij lichaam en geest onder contrôle zijn, vrij van begeerte 

en bezit. 

Yogi is hij die mediteert. In afzondering: in een grot of iets dergelijks. De woorden 

'in afzondering' en 'alleen' geven duidelijk aan dat hij afstand moet doen (sambny-

aasa). Als hij Yoga beoefent dient hij niet alleen afstand te doen van de wereld doch 

ook alle bezit op te geven. 

In het volgende vers vervolgt de Heer met voorschriften zoals hoe men moet zitten, 

eten en zich ontspannen en dergelijke als hulpmiddelen voor iemand die Yoga 

beoefent. Ook beschrijft Hij de specifieke kenmerken van iemand die Yoga bereikt 

heeft en welke effecten en gevolgen Yoga heeft, en andere bijzonderheden met 

betrekking hierop. 
szucau desze pratis-t-haapya sthiramaasanamaatmanah-; 
na atyucchritamb naatinicamb cailaajinakuszottaram (11). 

VI.11. Maak een stevige zitplaats in een schone ruimte, niet te hoog en niet te 

laag, en bedek deze met kus zagras, een zwarte antilopenhuid en een kleed. 

Schoon betekent van nature schoon of schoongemaakt. Kleden e.d. moeten in de 

juiste volgorde worden neergelegd op de zitplaats. 

Wat moet men doen als de zitplaats in orde is gemaakt? 

tatraika agramb manah- kr -tvaa yatacittendriyakriyah-; 
upaviszyaasane yuñjaadyogamaatmaviszuddhaye (12). 

VI.12. Richt de geest op één punt en beheers de bewegingen van geest en zin-

tuigen; en beoefen zo, terwijl men zit, Yoga om het zelf te zuiveren. 

Men moet de geest afwenden van alle zintuiglijke objecten voordat men zich con-

centreert. Het zelf: de antah-karan-a, het innerlijke zintuig, de geest. 

De zitplaats is beschreven. Hoe moet de houding van het lichaam zijn? Luister: 

samamb kaayaszirogrivamb dhaarayannacalamb sthirah-; 
sampreks-ya naasikaagramb svamb diszaszcaanavalokayan (13). 

VI.13. Houdt lichaam, hoofd en nek rechtop en bewegingloos en kijk strak 

naar het puntje van de neus zonder op te kijken. 

Een lichaam dat rechtop zit kan toch bewegen; vandaar dat bewegingloos wordt 

gezegd. Men dient als het ware te staren naar het puntje van de neus. We moeten 

de woorden 'als het ware' goed begrijpen want de Heer bedoelt niet het staren zelf 
maar het fixeren van het innerlijk oog door het loslaten van uiterlijke objecten. Dit 

hangt af van de mate van standvastigheid van geest. Immers als het staren naar de 

neuspunt zelf zou zijn bedoeld dan zou de geest daarop gericht zijn en niet op het 

Zelf. Het is een vaststaand feit dat de Yogi zijn geest moet richten op het Zelf. Vers 

VI.25 leert immers: "Laat de geest verblijven in het Zelf." Nu de woorden: 'als het 

ware' duidelijk zijn, betekent staren hier: 'het richten van het innerlijk oog.' 
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 Verder: 
praszaantaatmaa vigatabhirbrahmacaarivrate sthitah-; 
manah- sambyamya maccitto yukta aasita matparah- (14). 

VI.14. Vredig en onbevreesd, vastbesloten in de gelofte tot een godvruchtig 

leven, de geest beheersend en gericht op Mij dient hij, evenwichtig gezeten, 

Mij te beschouwen als het opperste Zelf. 

De gelofte tot een godvruchtig leven (Brahmacarivrata) houdt o.a. in het dienen 

van de Guru, eten van voedsel dat door bedelen is verkregen, enzovoorts. Hij moet 

deze geloften strikt in acht nemen en tevens de geest beheersen en gedachten on-

derdrukken. Hij moet altijd denken aan Mij, de Parameszvara, de Allerhoogste Heer. 

Hij moet Mij tevens als de Allerhoogste beschouwen. Iemand die liefheeft, mag 

altijd aan een vrouw denken doch hij zal haar nooit als de allerhoogste be-

schouwen. Hij zal in voorkomende gevallen of zijn koning of Mahaadeva (de Hoog-

ste God) als zodanig beschouwen. De Yogi daarentegen denkt altijd aan Mij en 

beschouwt Mij als het Allerhoogste Wezen. Het resultaat van Yoga wordt als volgt 

omschreven: 

yuñjannevamb sadaa ''tmaanamb yogi niyatamaanasah-; 
sza antimb nirvaan-aparamaamb matsambstha amadhigacchati (15). 

VI.15. Op deze manier bereikt de Yogi de Vrede die leidt tot bevrijding 

(mokswa), terwijl hij in Mij verblijft met een evenwichtige geest die voortdu-

rend onder contrôle is. 

Op deze manier betekent zoals hiervoor beschreven is. Nu volgen voorschriften 

over onder meer het voedsel van de Yogi: 

naatyasznatastu yogo 'sti na caika antamanasznatah-; 
na caatisvapnaszilasya jaagrato naiva caarjuna (16). 

VI.16. Arjuna, Yoga kan niet worden bereikt door iemand die teveel of hele-

maal niet eet noch door iemand die teveel slaapt of altijd wakker is. 

Teveel eten betekent meer eten dan goed voor hem is. De S Zruti zegt: "Goed voedsel 

beschermt iemand en doet geen kwaad. Een te grote hoeveelheid schaadt en een te 

kleine hoeveelheid geeft geen bescherming" (S Zatapatha-bra ahman-a). 

De Yogi moet daarom niet meer en niet minder eten dan goed voor hem is. Het kan 

ook als volgt worden gezegd: Yoga is niet bereikbaar voor iemand die meer eet dan 

de hoeveelheid voedsel die in de Yogaszaastra staat voorgeschreven voor een Yogi. 

De hoeveelheid voedsel wordt als volgt aangegeven: "De halve maag wordt gevuld 
met voedsel en kruiden, een kwart met water en de rest dient voor circulatie van 

lucht." 

Hoe kan Yoga dan worden bereikt? Luister: 

yuktaahaaravihaarasya yuktaces-t-asya karmasu; 
yuktasvapnaavabodhasya yogo bhavati duh-khahaa (17). 
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VI.17. Iemand die maat houdt met voedsel en ontspanning, die gedisciplineerd 

handelt en maat houdt bij slapen en waken, vordert in Yoga waardoor pijn 

verdwijnt. 

Iemand die voedsel en ontspanning (zoals lopen) in de voorgeschreven maat ge-

bruikt en die op de voorgeschreven uren gaat slapen en ontwaakt, maakt vorderin-

gen in Yoga waardoor de ellende van sambsaara verdwijnt. 
Vervulling. 

Wanneer is men een heilige? Dit is het antwoord: 

yadaa viniyatamb cittamaatmanyevaavatis-t-hate; 
nih -spr-hah- sarvakaamebhyo yukta ityucyate tadaa (18). 

VI.18. Wanneer de geest volkomen beheerst is en alleen gevestigd is in het Zelf 

zonder enige aardse wens of verlangen dan is deze mens een Heilige. 

Volkomen beheerst betekent dat éénpuntigheid of concentratie is bereikt. Alleen 
gevestigd in het Zelf houdt in dat alle gedachten aan uiterlijke objecten zijn opge-

geven, het denkend principe (citta) blijft vast gevestigd in het Zelf. Wensen of ver-
langens: zowel zichtbaar als onzichtbaar. 

Een Yogi met een dergelijke standvastige geest wordt hierna beschreven: 
yathaa dipo nivaatastho nen4gate sopamaa smr-ta a; 
yogino yatacittasya yuñjato yogamaatmanah- (19). 

VI.19. Een Yogi die alle gedachten beheerst en één is met het Zelf kan worden 

vergeleken met een vlam die zonder te flikkeren brandt in een beschutte ruim-

te. 

Deze vergelijking is bedacht door kenners van Yoga, die weten wat het denkend 

principe inhoudt. 

Nadat door de beoefening van Yoga de aandacht éénpuntig is geworden (en klaar is 

voor concentratie) als een vlam die beschut is voor de wind, wordt gezegd: 

yatroparamate cittamb niruddhamb yogasevayaa; 
yatra caivaatmanaa ''tmaanamb paszyannaatmani tus-yati (20). 

VI.20. Hij is tevreden in zijn eigen Zelf, als gedachten tot rust gekomen zijn 

door de toepassing van Yoga en het Zelf wordt gezien door het Zelf, ... 

Als de geest op alle niveau's (staten) wordt beheerst door de beoefening van Yoga, 

ziet de Yogi het Zelf, de Hoogste Intelligentie (caitanya) en het Allesomvattende 

Licht, door het zelf (de antah-karan-a, het innerlijk orgaan) met de geest die gezui-
verd is door samaadhi, en wordt verenigd met het Zelf. 

sukhamaatyantikamb yattad buddhigraahyamatindriyam; 
vetti yatra na caivaayamb sthitaszcalati tattvatah - (21). 
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VI.21. ... zal hij nooit meer afwijken van de Waarheid als hij eenmaal weet dat 

Oneindige Gelukzaligheid, die de zintuigen te boven gaat, door de rede kan 

worden begrepen als hij in het Zelf verblijft. 

Hij: de wijze mens. Deze vreugde kan worden begrepen door de rede (buddhi), 

onafhankelijk van de zintuigen; Het ligt buiten het bereik van de zintuigen en 

wordt niet door zintuiglijke objecten veroorzaakt. 

En: 
yamb labdhvaa caaparamb la abhamb manyate naadhikamb tatah-; 
yasminsthito na duh-khena gurun-aa 'pi vica alyate (22). 

VI.22. Wanneer hij Dat bereikt heeft kan hij zich geen waardevoller bezit 

voorstellen. Als hij daarin gevestigd blijft wordt hij door geen enkele pijn 

geraakt. 

Dat: het bereiken van het Zelf. Daarin: in het ware Zelf. Pijn: bijvoorbeeld het 

gevolg van een houw van een zwaard enzovoorts. 

Voor deze Yoga, deze speciale staat van het Zelf waarvan zoveel eigenschappen 

zijn beschreven in de verzen vanaf VI.20, geldt: 

tamb vidyaad duh-khasambyogaviyogamb yogasambjñitam; 
sa niszcayena yoktavyo yogo 'nirvin-n-acetasaa (23). 

VI.23. Dit loslaten van de relatie met pijn en verdriet staat bekend als Yoga 

(vereniging). Deze Yoga moet vastberaden en onbevangen worden uitgevoerd. 

Verbreken van de relatie met pijn en verdriet wordt enigszins ironisch vereniging 

genoemd (hetgeen eenheid betekent). Nadat Hij op deze manier Yoga heeft ver-

woord, komt de Heer nog eens terug op de noodzaak van Yoga met de bedoeling 

om te laten zien dat vastberadenheid en opgewektheid (zelfvertrouwen) nodig zijn 

voor Yoga. 

Die Yoga betekent de Yoga die het hiervoor aangegeven resultaat geeft. 
Nadere aanwijzingen over de praktijk van Yoga. 

Bovendien: 

san4kalpaprabhavaanka amaambstyaktvaa sarva anaszes-atah-; 
manasaivendriyagraamamb viniyamya samantatah- (24). 

VI.24. Laat zonder iets achter te houden alle ingebeelde wensen volledig los en 

laten alle zintuigen op elk niveau (staat) door de geest geheel in bedwang wor-

den gehouden. 

Door de geest: begiftigd met onderscheidingsvermogen. 

szanaih-szanairuparamed buddhyaa dhr-tigr-hitayaa; 
aatmasambsthamb manah- kr-tvaa na kiñcidapi cintayet (25). 
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VI.25. Laat door het gebruik van de rede (buddhi) de geest zich vastberaden 

stap voor stap daarvan terugtrekken. De geest dient gericht te zijn op het Zelf 

en aan niets anders te denken. 

Hij dient de geest voortdurend in het Zelf te laten verblijven en weten dat het Zelf 

alles is en dat er niets anders bestaat. Dit is de hoogste vorm van Yoga.
91

 

Voor de Yogi die er op deze manier naar streeft om de geest in het Zelf te laten 

verblijven is vers 26 bedoeld: 

yato yato niszcarati manaszcañcalamasthiram; 
tatastato niyamyaitadaatmanyeva vaszamb nayet (26). 

VI.26. Breng de geest onmiddellijk weer tot bedaren en onder rechtstreekse 

contrôle van het Zelf als de grillige en onstandvastige geest wegdwaalt door 

welke oorzaak dan ook. 

De geest dwaalt af door geluid en door andere oorzaken. Het is een natuurlijke 

zwakte van de geest om door zintuiglijke objecten te worden afgeleid. De geest kan 

worden afgehouden van zintuiglijke objecten en worden teruggebracht in het Zelf 

om daarin vast te verblijven door de ware aard van zintuiglijke objecten vast te 

stellen, en zichzelf te overtuigen van het bedrieglijke ervan, waardoor de interesse 

voor wereldlijke objecten verdwijnt. Door deze toepassing van Yoga vindt de geest 

van de Yogi vrede in het Zelf. 
De uitwerking van Dhyaana Yoga. 

praszaantamanasamb hyenamb yoginamb sukhamuttamam; 
upaiti szaantarajasamb brahmabhuutamakalmas-am (27). 

VI.27. De Yogi wiens geest vol vrede is en wiens hartstochten zijn gekalmeerd 

ervaart waarlijk Opperste Gelukzaligheid, hij is één geworden met Brahman 

en is zonder zonden. 

Wiens hartstochten zijn gekalmeerd betekent dat alle opwinding, waaronder ge-

hechtheid en andere oorzaken van verdriet, is opgelost. Hij is een jivanmukta ge-

worden, iemand wiens ziel tijdens zijn leven is bevrijd en overtuigd is dat alles 

Brahman is. Hij is zonder zonde en wordt niet geraakt door dharma en adharma. 
yuñjannevamb sadaa ''tmaanamb yogi vigatakalmas-ah-; 
sukhena brahmasambsparszamatyantamb sukhamasznute (28). 

VI.28. Bevrijd van zonden en door altijd standvastig te blijven bereikt de Yogi 

moeiteloos de oneindige gelukzaligheid van de verbinding met [de Opperste] 

Brahman.  

Altijd: niet beïnvloed door enige weerstand tegen Yoga. 

Nu wordt de uitwerking van Yoga beschreven, de gewaarwording van eenheid met 

Brahman die leidt naar het ophouden van alle sambsaara: 

                                                           
91 De standvastigheid van de geest. 
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sarvabhuutasthamaatmaanamb sarvabhuuta ani caatmani; 
iks-ate yogayuktaatmaa sarvatra samadarszanah- (29). 

VI.29. Hij wiens eigen zelf standvastig is geworden door Yoga, die overal het-

zelfde ziet, ziet het Zelf in alle wezens en ziet alle wezens verblijvend in het 

Zelf. 

Hij ziet alle wezens, te beginnen bij Brahmaaz, de Schepper, tot het kleinste gras-

sprietje, als één met het Zelf. En in alle verschillende wezens, van Brahmaa, de 

Schepper, tot onbezielde voorwerpen, ziet hij hetzelfde; dat wil zeggen: hij ziet dat 

het Zelf en Brahman (het Absolute) één zijn. 

Nu wordt de uitwerking beschreven van deze gewaarwording van eenheid met het 

Zelf: 

yo maam b paszyati sarvatra sarvamb ca mayi paszyati; 
tasyaahamb na pran-as zyaami sa ca me na pran-aszyati (30). 

VI.30. Hij die Mij in alles en alles in Mij ziet zal Ik nooit verlaten en hij zal 

Mij niet verlaten. 

Hij die Mij, Vasudeva, het Zelf van alles, in alle wezens ziet en die Brahma a, de 

Schepper, en alle andere wezens in Mij, het Zelf van allen, ziet - als hij op deze 

manier de eenheid van het Zelf heeft gezien, zal Ik, die de IIszvara ben, hem nooit 

meer verlaten. Deze wijze man zal ook Mij niet meer verlaten, want zijn Zelf en 

Mijn Zelf zijn één en iemand is zich altijd bewust van zijn eigen Zelf. 

Nu, onder verwijzing naar de kennis die in het vorige vers is gegeven, namelijk dat 

"Ik Zelf, het Zelf van alles ben, de waarnemer van de eenheid van het Zelf" zal de 

Heer spreken over mokswa als het gevolg van deze kennis: 

sarvabhuutasthitamb yo maamb bhajatyekatvamaasthitah-; 
sarvathaa vartamaano 'pi sa yogi mayi vartate (31). 

VI.31. De Yogi die op eenheid gericht is en Mij, die in alle wezens woont, ver-

eert verblijft in Mij, hoe hij ook leeft. 

Deze mens met ware kennis woont in Mij en verblijft in de hoogste staat, de staat 

van Viswn-u. Hij is altijd vrij en niets houdt hem af van moks wa. 

Verder: 
aatmaupamyena sarvatra samambT paszyati yo 'rjuna; 
sukhamb vaa yadi vaa duh-khamb sa yogi paramo matah- (32). 

VI.32. O Arjuna, hij is de meest volmaakte Yogi die zowel in vreugde als in 

verdriet geen verschil ziet met zichzelf en overal hetzelfde ziet. 

Hij ziet dat alles wat voor hem zelf aangenaam is ook aangenaam is voor alle 

schepselen en alles wat pijnlijk is voor hemzelf pijnlijk is voor alle wezens. Omdat 

hij inziet dat alles wat voor hemzelf aangenaam of pijnlijk is in dezelfde mate ook 

voor alle wezens geldt, doet hij niemand pijn. Hij is onschuldig als een kind. Hij 
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wordt beschouwd als de hoogste onder alle Yogi's omdat hij geen kwaad doet en 

alleen ware kennis is toegedaan. 

Toepassing en ongehechtheid zijn de meest zekere middelen om Yoga te ver-

werven. 

Omdat Arjuna begrijpt dat de hiervoor beschreven Yoga van ware kennis zeer 

moeilijk te verwerven is, wil hij weten wat de meest zekere methoden zijn om deze 

te verwerven. 

yo 'yamb yogastvayaa proktah- saamyena madhusuudana; 
etasya ahamb na paszyaami cambcalatvaat sthitim b sthiraam (33). 

VI.33. Ik zie niet in hoe ik de staat van gelijkmoedigheid van deze Yoga, die 

Ge mij hebt geleerd, permanent kan bereiken vanwege de onrust (in de geest), 

O Overwinnaar van Madhu. 

Dit is een welbekend feit: 

cañcalamb hi manah- kr -s-n-a pramaathi balavad dr-d-ham; 
tasya ahamb nigrahamb manye va ayoriva sudus-karam (34). 

VI.34. O Krrswn -a, de geest is bijzonder rusteloos en sterk, vol van opdringende 

en hardnekkige bewegingen. Beheersing hiervan acht ik net zo moeilijk als het 

temmen van de wind. 

'Krrswn-a' komt van 'krrsw': afkrabben. Krrswn-a wordt zo genoemd omdat Hij alle zonden 

en andere kwaden wegkrabt of wegtrekt van zijn volgelingen. De geest is niet al-

leen rusteloos doch ook onstuimig en is een bron van opwinding van lichaam en 

zintuigen, die hierdoor speelbal worden van invloeden van buiten. Het is onmoge-

lijk de geest door middel van een of andere methode te bedwingen daar deze nau-

welijks te onderdrukken is. Dit is net zo moeilijk af te snijden als de huid van een 

tantuna aga, de varun-a-paasza, een haaiensoort. Het in bedwang houden van een der-

gelijke geest is zelfs moeilijker dan het temmen van de wind. 

De Heer zegt dan ook: "Het is zoals je zegt." 

De Gezegende Heer sprak: 

asambszayamb mahaabaaho mano durnigrahamb calam; 
abhyaasena tu kaunteya vairaagyen-a ca gr-hyate (35). 

VI.35. O Machtigarmige, de geest is rusteloos en zeer moeilijk te bedwingen, 

maar door oefening en onthechting kan hij worden getemd, O zoon van Kunti. 
'Oefening' houdt in het voortdurend herhalen van hetzelfde idee of dezelfde ge-

dachte over een bepaald onderwerp. 'Onthechting' betekent vrij zijn van verlangen 
naar enig bekend of onbekend genot door voortdurend onderkennen van het onder-

liggend kwaad. Viks-epa, de aantrekkingskracht van uiterlijke objecten, kan worden 

bedwongen door oefening en onthechting. Op deze manier wordt de geest onder 

contrôle gebracht. 
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Over iemand die zijn geest niet beheerst, wordt gezegd: 

asambyataatmanaa yogo dus-praapa iti me matih-; 
vaszyaatmanaa tu yatata a szakyo 'vaaptumupaayatah- (36). 

VI.36. Me dunkt dat Yoga moeilijk te bereiken is voor iemand die geen zelfbe-

heersing heeft. Voor iemand echter die zichzelf wel beheerst en er voortdu-

rend aan werkt, kan het worden verkregen door toepassing van de (juiste) 

methoden. 

Geen zelfbeheersing betekent dat de antah-karan-a niet door voortdurende oefening 

en afzien van wereldlijk genot wordt gecontro-leerd. Zelfbeheersing betekent dat 

de geest is onderworpen. 

Mislukkingen in Yoga en de gevolgen. 

Als men het pad van Yoga betreedt, worden alle dingen opgegeven die te maken 

hebben met succes in deze en andere werelden. Men heeft dan de ware kennis, die 

het gevolg is van de vervolmaking van Yoga en voorwaarde is voor moks wa, nog 

niet verworven. Wat nu als de geest van de Yogi op het uur van diens dood af-

dwaalt van het pad van Yoga? Arjuna dacht dat zo iemand de ondergang tegemoet 

zou gaan en vroeg daarom: 

evamb pravartitamb cakramb naanuvartayatiha yah-; 
aghaayurindriyaaraamo moghamb paartha sa jivati (16) 

Arjuna sprak: 

VI.37. O Krrswn -a, wat gebeurt er met hem die zich niet inspant doch wel gelooft 

en die afdwaalt van het pad van Yoga zonder volmaaktheid in Yoga bereikt te 

hebben? 

Hij heeft wel vertrouwen in de goede uitwerking van Yoga doch spant er zich niet 

voldoende voor in. Zijn geest dwaalt af in de laatste ogenblikken van zijn leven 

waardoor de herinnering verloren gaat. Wat is het lot van iemand die er niet in 

geslaagd is om de vrucht van Yoga, de ware kennis, te verwerven? 

kaccinnobhayavibhras-t-aszchinnaabhramiva naszyati; 
apratis-t-ho mahaaba aho vimuud-ho brahman-ah- pathi (38). 

VI.38. Wordt hij niet weggevaagd als een wolkenflard als hij op beide  

terreinen heeft gefaald, zonder enig houvast en stuurloos op de weg tot Brah-

man, O Machtigarmige? 

Op beide terreinen betekent de weg van Karma en de weg van Yoga. Met de weg 
tot Brahman wordt bedoeld de weg waarlangs Brahman kan worden bereikt. 

etamb me sambszayamb kr-s-n-a chettumarhasyaszes-atah-; 
tvadanyah- sambszayasyaasya chettaa nahyupapadyate (39). 

VI.39. O Krrswn -a, verjaag elk spoor van twijfel bij mij, niemand anders dan U is 

in staat deze twijfel te vernietigen. 
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Niemand anders betekent: ook geen Rrswi of Deva. Gij alleen kunt deze twijfel ver-

nietigen. 

De Gezegende Heer sprak: 

pa artha naiveha naamutra vinaaszastasya vidyate; 
na hi kalyaan-akr-tkaszciddurgatim b ta ata gacchati (40). 

De gezegende Heer sprak: 

VI.40. O Paartha, noch in deze noch in de volgende wereld wordt hij vernietigd. 

Echt, Mijn zoon, niemand die goed leeft, zal ooit zijn ongeluk tegemoet gaan! 

Hij die mislukt is op de weg van Yoga zal nu of in de toekomst geen lagere geboor-

te krijgen dan de huidige. Mijn zoon: (het Sanskrit woord 'ta ata' wordt hier vertaald 

met 'zoon'); 'ta ata' betekent 'vader' in het Sanskrit omdat de vader voortleeft in de 

vorm van de zoon (dhaatu 'tan'). Omdat de vader op deze manier zelf de zoon is 

wordt de zoon ta ata genoemd. Zelfs een discipel wordt aangesproken als zoon, 

hoewel hij geen fysieke zoon is, maar omdat hij is 'als een zoon.' 

Wat zal er dan met hem gebeuren? 

praapya pun-yakr-taamb lokaanus-itvaa szaaszvatih- samaah-; 
szucinaamb szrimataamb gehe yogabhras-t-o 'bhija ayate (41). 

VI.41. Nadat hij de werelden van de rechtvaardigen heeft bereikt en daar 

ontelbare jaren heeft verbleven zal hij, die mislukt is in Yoga, wedergeboren 

worden in een zuivere en rijke omgeving. 

Dit wordt gezegd over een Sambnya asin op de weg van (Dhya ana) Yoga. De recht-
vaardigen zijn zij die aanbidden door het verrichten van een aszva-medha of paar-

denoffer, enzovoorts. Nadat hij alle genietingen van een dergelijke wereld heeft 

ervaren, wordt hij opnieuw geboren in een huis van een zuivere en rijke familie. 

Zuiver betekent hier dat men handelt in overeenstemming met de voorschriften. 

athavaa yoginaameva kule bhavati dhimataam; 
etaddhi durlabhataramb loke janma yadidr-szam (42). 

VI.42. Hij kan ook worden geboren in een familie met uitsluitend wijze Yogi's. 

Een dergelijke geboorte is in deze wereld werkelijk heel moeilijk te verkrij-

gen. 

Of hij wordt geboren in een totaal andere familie van arme en wijze Yogi's. Een 

geboorte in een dergelijke familie van arme, wijze Yogi's is moeilijker te verkrij-

gen dan de hiervoor genoemde en wel om de volgende reden: 

tatra tamb buddhisambyogamb labhate paurvadehikam; 
yatate ca tato bhuuyah - sambsiddhau kurunandana (43). 

VI.43. Hier krijgt hij verbinding met de kennis die verkregen is in het vorige 

leven en zal met meer inspanning dan eerst streven naar volmaaktheid, O 

Zoon van de Kuru's. 
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Meer inspanning dan eerst betekent: met meer vuur dan waarmee hij in het vorige 

leven streefde. 

puurvaabhyaasena tenaiva hriyate hyavaszo 'pi sah-; 
jijñaasurapi yogasya szabdabrahmaativartate (44). 

VI.44. Zonder dat hij het wil wordt hij door deze vroegere ervaringen verder 

geleid. Zelfs hij die enkel iets wil weten over Yoga, ontstijgt het woord Brah-

man.  

De mens die is mislukt in Yoga wordt verder geleid naar volmaaktheid door de 

kracht van de oefeningen in het vorige leven. Als hij geen onrechtvaardige hande-

lingen (adharma) heeft gedaan, die de kracht van de beoefening van Yoga kunnen 

overheersen, dan heeft deze kracht zeker de overhand. Als adharma sterker is dan 

zal de kracht van Yoga beslist worden overheerst door adharma. Als de werking 

van adharma echter is uitgewerkt, zal de kracht van Yoga zich gaan manifesteren: 

dat wil zeggen dat deze kracht niet kan worden vernietigd ook al is deze lang niet 

gebruikt. Het betekent dat een Sambnya asin die mislukt is in Yoga en alleen maar wil 

weten wat Yoga is, ook zal uitstijgen boven alleen maar het praten over Brahman 

(S Zabda-Brahman), en bevrijd zal worden van de gevolgen van inachtneming van 

Vedisch Karma. Waarom moet er gezegd worden dat iemand die Yoga kent en dit 

toegewijd beoefent vrij zal zijn van zijn gevolgen? 

De beste onder de Yogi's. 

En waarom is het leven van een Yogi te verkiezen?  

prayatnaadyatamaanastu yogi sambszuddhakilbis-ah-; 
anekajanmasambsiddhastato ya ati paraam b gatim (45). 

VI.45. Voorwaar een Yogi die volhardend voortgaat en in de loop van vele 

levens gezuiverd wordt van zonden en volmaakt wordt, bereikt het Allerhoog-

ste Doel. 

In de loop van vele levens verwerft hij stukje bij beetje vaardigheid in Yoga en 

door de steeds toenemende perfectie wordt hij volmaakt. Dan verwerft hij de ware 

kennis en bereikt het Allerhoogste Doel. 
tapasvibhyo 'dhiko yogi jñaanibhyo 'pi mato 'dhikah-; 
karmibhyaszcaadhiko yogi tasmaadyogi bhavaarjuna (46). 

VI.46. Een Yogi wordt hoger geacht dan een asceet en zelfs boven geleerden 

gesteld, hetzelfde geldt ten opzichte van hen die handelen, O Arjuna! 

Geleerden: zij die kennis hebben van de szaastra. Hen die handelen: ritualisten, zij 
die bijvoorbeeld Agnihotra, het heilige vuur, vereren. 
yoginaamapi sarves-aam b madgatenaantaraatmanaa; 
szraddhaavaanbhajate yo maamb sa me yuktatamo matah- (47). 

VI.47. Onder alle Yogi's beschouw Ik hem als het meest toegewijd die Mij vol 

vertrouwen vereert en met zijn eigen zelf in Mij verblijft. 
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Yogi's zijn zij die mediteren op Rudra, AAditya, etc. Met zijn eigen zelf in Mij ver-
blijft betekent, de antah-karan-a vast in Mij, Vasudeva, gevestigd. 

iti dhyaanayogo  naama s-as-t-o 'dhyaayah- 
Dit is het einde van het zesde hoofdstuk getiteld: 

DHYAANA-YOGA. 
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HOOFDSTUK VII 

VIJÑAANA-YOGA. 

Realisatie van de Heer door meditatie. 

Na in VI.47 een stimulans om verder te vragen te hebben gegeven, en met de wens 

om zonder verdere vragen te onderwijzen dat "Mijn Ware Aard is als volgt, en zo 

is degene die in Mij verblijft," zegt de Heer: 

mayyaasaktamanaah- paartha yogamb yuñjanmadaaszrayah-; 
asambszayamb samagramb maamb yathaa jña asyasi tacchr-n-u (1). 

De Gezegende Heer sprak: 

VII.1.  Luister, O Paartha, hoe U, met de geest op Mij gericht en door Yoga te 

beoefenen en Uw toevlucht tot Mij te nemen, Mijn volmaaktheid zonder enige 

twijfel zult kennen! 

De geest van de Yogi is op Mij, de Opperste Heer, gericht, en hij heeft bepaalde 

kenmerken die hierna genoemd zullen worden. Hij beoefent Yoga, standvastigheid 

van geest, en zoekt zijn heil alleen bij Mij, de opperste Heer. Hij die een menselijk 

doel nastreeft, neemt zijn toevlucht tot handelingen om zijn doel te bereiken, zoals 

Agnihotra, of versterft zich of doet giften. De Yogi daarentegen zoekt alleen zijn 

heil in Mij, met zijn geest alleen op Mij gericht, en laat al het andere schieten. 

Luister nu naar wat Ik ga zeggen en hoe ook gij door op die manier te handelen Mij 

zonder enige twijfel volledig zult kennen in al Mijn onbeperkte grootheid, kracht 

en macht, en Mijn genade en andere kenmerken. Gij zult Mij zonder enige twijfel 

kennen en weten dat alleen de Heer zo is. 

jñaanamb te 'hamb savijñaanamidamb vaks-yaamyaszes-atah-; 
yajjñaatvaa neha bhuuyo 'nyajjñaatavyamavaszis-yate (2). 

VII.2. Ik zal U deze kennis in al zijn volheid onderwijzen en hoe ge die kunt 

ervaren. Als dit eenmaal gekend is, valt er niets meer te kennen. 

Deze kennis over Mij, die uit Mijn eigen ondervinding is ontstaan, zal Ik U volle-

dig openbaren. In het tweede gedeelte van het vers prijst de Heer deze kennis om 

de luisteraar er toe te brengen deze te gaan toepassen. Niets meer betekent: met 

betrekking tot een menselijk doel. Hij die Mij in waarheid kent, wordt alwetend. 

Deze kennis heeft dus grote gevolgen en is daarom erg moeilijk te verkrijgen. 

Hoe? Luister: 

manus-yaan-aamb sahasres-u kaszcidyatati siddhaye; 
yatataamapi siddhaana amb kaszcinmaamb vetti tattvatah - (3). 

VII.3. Onder duizenden mensen streeft er wellicht één naar volmaaktheid en 

zelfs onder deze volmaakte mensen is er wellicht slechts een enkele die Mij 

waarlijk kent. 
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Volmaakt: degenen die naar mokswa streven, zijn volmaakt. 

Het ontstaan van het Universum uit Goddelijke Prakr rti. 
Nadat de Heer de luisteraar op de kennis heeft voorbereid door hem er een voor-

proefje van te geven, vervolgt Hij aldus: 

bhuumira apo 'nalo vaayuh- khamb mano buddhireva ca; 
ahan4kaara itiyamb me bhinnaa prakr-tiras-t-adha a (4). 

VII.4. Aarde, water, vuur, lucht, ether, geest (Manas) en rede (Buddhi), ego-

ïsme (Ahambkaara): dit is de achtvoudige indeling van Mijn Prakr rti.  
Aarde staat voor het subtiele beginsel of Tanma atra, de Prrthivi-tanmaatra ofwel het 

subtiele element van aarde. Op dezelfde manier staan water, vuur, lucht en ether 

voor hun respectievelijke Tanma atra's. Geest (Manas) staat voor zijn oorzaak  

Ahambkaara of egoïsme, de rede Buddhi staat voor Mahat, dat de oorzaak is van 

Ahambkaara. Ahambkaara staat voor Avyakta, het Ongemanifesteerde, samengevoegd 

met Avidya a ofwel onwetendheid. Avyakta, de Eerste Oorzaak, samengevoegd met 

de va asanaa ofwel de latente en onbewuste stempel van Ahambkaara, wordt nu 

Ahambkaara genoemd omdat het Ego de onvermijdelijke oorzaak is van alle hande-

lingen. Dit is te vergelijken met voedsel waaraan vergif is toegevoegd waardoor het 

zelf vergif wordt. Uit eigen ervaringen kunnen we constateren dat het een vast-

staand feit is dat egoïsme de oorzaak is van alle handelingen van ieder mens. Mijn 

Prakrrti, de Maayaa van IIszvara, is dus achtvoudig ingedeeld.  

apareyamitastvanyaamb prakr-tim b viddhi me paraam; 

jivabhuuta amb mahaabaaho yayedamb dhaaryate jagat (5). 

VII.5. Dit is de lagere Prakr rti, maar weet dat Mijn hogere Prakr rti anders is en 

het leven zelf is, waardoor dit universum in stand wordt gehouden, O Mach-

tigarmige.  

Deze Prakrrti is inferieur, onzuiver en brengt kwaad voort, en is zelf in wezen de 

gebondenheid van sambsaara. Hogere Prakrrti is zuiver en is Mijn Eigen Zelf, de Kswe-

trajña, waardoor het leven wordt onderhouden en dat het hele universum omvat en 

draagt. 

etadyonini bhuuta ani sarvaan-ityupadhaaraya; 

ahamb kr-tsnasya jagatah- prabhavah- pralayastathaa (6). 

VII.6. Weet dat alle schepselen hierin ontstaan zijn! Ik ben dus de oorsprong 

en de oplossing van het hele universum. 

Mijn lagere Prakrrti en Mijn hogere Prakrrti, materie (Kswetra) en geest (Kswetrajña) 
vormen de oorsprong van alle schepselen. Omdat Mijn Prakr rti de baarmoeder is 

van alle schepselen, ben Ik het begin en het einde van het hele universum. Met 

andere woorden: door deze tweevoudige Prakrrti ben Ik, de Alwetende IIszvara, de 

oorzaak van het universum. 

Daarom: 
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mattah- parataramb naanyatkiñcidasti dhanañjaya; 
mayi sarvamidamb protamb suutre man-igan -aa iva (7). 

VII.7. Ik ben de allerhoogste, O Dhanañjaya, alles is aan Mij geregen als reek-

sen edelstenen aan een snoer.  

Buiten Mij, de Opperste Heer, is er geen andere oorzaak. Ik alleen ben de oorzaak 

van het universum. Daarom zijn alle wezens en het universum zelf in Mij geweven 

of aan Mij geregen, zoals doek op een weefgetouw en rijen kralen aan een snoer. 

Het Goddelijke Principe dat het Universum doordringt. 

Wat zijn de kenmerken die aantonen dat dit alles in U is geweven? Luister: 

raso 'hamapsu kaunteya prabhaa 'smi szaszisuuryayoh-; 
pran-avah- sarvavedes-u szabdah- khe paurus-amb nr-s-u (8). 

VII.8. O Zoon van Kunti, Ik ben de smaak in water, het licht in de maan en de 

zon. Ik ben het heilige woord Ôm in de Veda's, de klank in ether en het men-

selijke in de mens.  

De essentie van water is smaak. In Mij zijn alle wateren geweven omdat Ik die 

smaak ben. Zo is het overal en net zoals Ik de smaak in water ben, ben Ik ook het 

licht in de maan en in de zon. Ik ben de Pran-ava, het woord Ôm in de Veda's en in 

Mij zijn alle Veda's geweven omdat Ik de Pran-ava ben. Evenzeer ben Ik het mense-

lijke in de mens en ben Ik datgene in iemand waardoor deze persoon wordt be-

schouwd als een menselijk wezen. In Mijn menselijkheid zijn alle personen gewe-

ven. De essentie van aakaasza is klank: in Mijn Klank is aaka asza geweven.  

pun-yo gandhah- pr-thivyaam b ca tejaszcaasmi vibhaavasau; 
jivanamb sarvabhuutes-u tapaszca asmi tapasvis-u (9). 

VII.9. Ik ben de pure geur van aarde en het stralende van vuur en het leven 

zelf in alle wezens, en Ik ben de onthouding van de asceet.  

De aarde is in Mij geweven als geur en geur is van nature aangenaam. Combinaties 

van elementen veroorzaken een onaangename geur, zij zijn het gevolg van avidya a 
en adharma in een individu. Het aangename van de geur in aarde waarover gespro-

ken is, is te vergelijken met het aangename van de smaak in water. Ik ben de le-

venskracht in alle wezens en daardoor leven zij. In Mijn onthouding zijn de asceten 

geweven.  

bijamb maamb sarvabhuuta anaamb viddhi paartha sanaatanam; 
buddhirbuddhimataamasmi tejastejasvina amaham (10). 

VII.10. O Paartha, weet dat Ik het eeuwige zaad van alle schepselen ben. Ik ben 

het redelijke in intelligentie en het vuur in de helden.  

Zaad: de oorzaak van groei. Intelligentie is het vermogen van de antah-karan-a om 

onderscheid te maken. 
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balamb balavataamasmi kaamara agavivarjitam; 
dharmaaviruddho bhuutes-u kaamo 'smi bharatars-abha (11). 

VII.11. Ik ben de macht in de machtigen zonder begeerte en gehechtheid. O 

Stier van de Bharata's, Ik ben in alle schepselen de wens die in overeenstem-

ming is met de wet. 

Begeerte (Kaama) is de wens naar dingen die er niet zijn, terwijl gehechtheid (ra aga) 

de aantrekkingskracht is van de dingen die men waarneemt. Ik ben de kracht die 

nodig is voor het onderhouden van het lichaam zelf en beslist niet datgene dat in 

stervelingen begeerte en aantrekkingskracht van zintuiglijke objecten veroorzaakt. 

De wens die Ik ben, gaat dus niet tegen de leer van de Geschriften in, Ik ben bij-

voorbeeld de wens om juist zoveel te eten en te drinken als nodig is voor het in-

standhouden van het lichaam. 

Verder, 

ye caiva saattvikaa bhaava a raajasaasta amasaaszca ye; 
matta eveti taanviddhi na tvahamb tes-u te mayi (12). 

VII.12. Ongeacht of wezens in Sattva, Rajas of Tamas leven, weet dat zij allen 

van Mij uitgaan! Zij zijn in Mij, Ik ben echter niet in hen. 

Weet dat alle wezens die tot bestaan komen als gevolg van het karma van de le-

venden, uit Mij voortkomen ongeacht of zij gevormd zijn uit Sattva, Rajas of Ta-

mas. Hoewel zij echter uit Mij voortkomen, ben Ik niet van hen afhankelijk zoals 

dat bij sterfelijke wezens is (sambsaarin's). Zij zijn daarentegen aan Mij onderworpen 

en van Mij afhankelijk.  

Hoe Maayaa te overwinnen. 

De Heer betuigt Zijn verdriet dat de wereld Hem niet kent als de Opperste Heer die 

van nature eeuwig, zuiver, redelijk en vrij is, en die het Zelf is van alle wezens, 

zonder kenmerken. Door Hem te kennen, zouden zij het kwade kunnen verbranden 

dat de oorzaak is van sam-saara. Waardoor wordt de onwetendheid van de wereld 

veroorzaakt? Luister: 

tribhirgun-amayairbhaavairebhih- sarvamidamb jagat; 
mohitamb naabhijaanaati maamebhyah- paramavyayam (13). 

VII.13. De drie staten die door de gun-a's worden veroorzaakt, zijn misleidend 

en daardoor kent de wereld Mij niet als het hogere en onveranderlijke. 

Alle levende wezens worden misleid door liefde, haat en gehechtheid en deze zijn 

allemaal vormen van de gun-a's.  

Onveranderlijk betekent: niet beïnvloed door bewegingen als geboorte en dergelij-

ke, die vast verbonden zijn aan de dingen in de wereld.  

Hoe kan men deze Goddelijke Illusie (Ma ayaa) van Viswn-u overwinnen, de illusie die 

samengesteld is uit de drie gun -a's? Luister:  
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daivi hyes-aa gun-amayi mama maaya a duratyayaa; 
maameva ye prapadyante maayaametaamb taranti te (14). 

VII.14. Mijn Goddelijke Illusie, die voortgebracht wordt door gun-a's, is waar-

lijk moeilijk te overwinnen. Alleen degene die uitsluitend Mij zoekt, kan deze 

Illusie te boven komen. 

Deze door gun-a's gevormde Illusie (Ma ayaa) is onafscheidelijk met Mij als de Heer 

Viswn-u verbonden. Zo is het, en iedereen die afstand doet van uiterlijke vormen van 

godsdienst (Dharma) en zich helemaal aan Mij wijdt, zijn eigen Zelf en de Heer 

van de Illusie, komt de Illusie te boven die alle levende wezens misleidt. Zij wor-

den bevrijd van de banden van sambsaara. 

Als allen die hun toevlucht nemen tot U, de Illusie te boven komen, waarom doet 

dan niet iedereen dat? 

na maam b dus-kr-tino muud-haah- prapadyante naraadhamaah-; 
maayayaa 'pahr-tajña anaa aasuramb bhaavamaaszritaah- (15). 

VII.15. Degenen die kwaad willen, misleid zijn, de slechtsten onder de mensen, 

die verstoken zijn van kennis door de Illusie zijn niet op zoek naar Mij, zij 

volgen de wegen van de Demonen. 

Mij betekent: Naraayan-a, de Opperste Heer. De wegen van de Demonen zijn onder 

meer wreedheid en onwaarheid. 

Vier soorten van toegewijden. 

Voor de besten onder de mensen, zij die goede daden verrichten, geldt echter: 

caturvidhaa bhajante maamb janaah- sukr-tino 'rjuna; 
aarto jijñaasurarthaarthi jñaani ca bharatars-abha (16). 

VII.16. O Arjuna, er zijn vier soorten mensen die Mij vereren: zij die in nood 

verkeren, zij die wijsheid zoeken, zij die overvloed willen en de wijzen, O Heer 

van de Bharata's. 

Zij die in nood verkeren en angst hebben: zij die worden overweldigd door aanval-

len van bandieten of wilde dieren, ziekte of iets vergelijkbaars. Wijsheid: kennis 

van de ware natuur van de Heer. Wijzen: zij die de werkelijke natuur van Viswn-u 

kennen. 

tes-aamb jñaani nityayukta ekabhaktirviszis-yate; 
priyo hi jñaanino 'tyarthamahamb sa ca mama priyah- (17). 

VII.17. Van al dezen is de wijze man de beste omdat hij altijd standvastig is in 

zijn toewijding aan de Een. Ik word zeer door de wijzen vereerd en zij zijn 

Mij zeer dierbaar. 

Van de vier groepen mensen is de wijze altijd standvastig en toegewijd aan de Een, 

en omdat hij de waarheid kent, vereert hij niets anders. Daarom is degene die aan 

de Een is toegewijd superieur aan de anderen. Ik ben daarom zo dierbaar voor de 
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wijze omdat Ik zijn eigen Zelf ben. Iedereen in deze wereld houdt van zijn eigen 

Zelf. Daarom is Vaasudeva, als het Zelf van de wijze mens, hem zeer dierbaar. De 

wijze mens is Mijn eigen Zelf en is Mij daarom zeer dierbaar. 

Zijn de drie anderen, zij die in nood zijn en de rest, dan niet dierbaar aan Vaasude-

va? Dat is niet zo, maar wat dan wel? 

udaaraah- sarva evaite jña ani tvaatmaiva me matam; 
aasthitah - sa hi yuktaatmaa maamevaanuttamaamb gatim (18). 

VII.18. Zij zijn allen waarlijk edel, maar de wijze man beschouw Ik als het 

ware Zelf. Hij is standvastig van geest en neemt alleen zijn toevlucht tot Mij 

als het hoogste doel.  

Het zijn allemaal waarlijk edele mensen en dat wil zeggen dat deze drie groepen 

Mij ook dierbaar zijn. Allen die Mij, Vaasudeva, zijn toegewijd, zijn Mij dierbaar. 

Het verschil is echter dat de wijze mens Mij uiterst dierbaar is. Waarom? 

Ik beschouw de wijze mens als het ware Zelf en niet verschillend van Mij. De wij-

ze mens doet zijn uiterste best om Mij te bereiken in het vaste vertrouwen dat hij 

zelf niemand anders is dan de Heer Vaasudeva Zelf. Hij is alleen op zoek naar Mij, 

de allerhoogste Brahman, als het ultieme doel dat bereikt kan worden. 

De wijze mens wordt nogmaals geprezen: 

bahuunaamb janmanaamante jñaanavaanmaamb prapadyate; 
vaasudevah- sarvamiti sa maha atmaa sudurlabhah- (19). 

VII.19. De wijze mens komt tot Mij aan het einde van vele geboorten en reali-

seert zich dat Vaasudeva het allesomvattende is. Een dergelijke grote en edele 

ziel (Mahaatman) is zeer moeilijk te vinden.  

Na vele levens in spiritualiteit te hebben doorgebracht ter voorbereiding op het 

bereiken van wijsheid, neemt die mens in volle wijsheid zijn toevlucht tot Mij, 

Vaasudeva het Allerinnerlijkste Zelf (Pratyaga atman). Hoe doet hij dat? Door zich te 

realiseren dat Vaasudeva het Alles is. 

Hij die zó tot Mij, Naraayan-a, het Zelf van Alles, komt is een Mahaatman en een 

edele ziel. Niemand is aan hem gelijkwaardig of staat boven hem. Een dergelijk 

mens is uiterst moeilijk te vinden en daarom wordt er gezegd dat "onder duizenden 

mensen wellicht één naar volmaaktheid streeft." (VII.3). 

Zij die onwetend zijn, aanbidden lagere Goden. 

Nu zal worden getoond wat de oorzaak is dat mensen niet inzien dat alleen het Zelf 

of Vaasudeva het Alles is: 

kaamaistaistairhr-tajñaanaah- prapadyante 'nyadevataah-; 
tamb tamb niyamamaastha aya prakr-tyaa niyataah- svayaa (20). 
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VII.20. Degenen in wie wijsheid verduisterd is door wensen en begeerten, 

wenden zich tot andere Goden en verrichten allerlei riten, gedwongen door 

hun eigen Prakrrti. 
Hun begeerten naar bijvoorbeeld nakomelingen, vee of de hemel ontnemen hun het 

onderscheidingsvermogen en zij wenden zich tot andere Goden (Devata a's) dan 

Vaasudeva, het Zelf. Zij voeren bepaalde riten uit om deze Goden te vereren, omdat 

zij er door hun eigen natuur (prakrrti) toe worden gedwongen, door die specifieke 

neiging (sambskaara) die zij in vorige levens hebben opgedaan. 

Over deze mensen vol begeerten het volgende: 

yo yo yaamb yaamb tanumb bhaktah- szraddhayaa 'rcitumicchati; 
tasya tasyaacalaamb s zraddhaamb ta ameva vidadhaamyaham (21). 

VII.21. Elke toegewijde die willekeurig welk geloof aanhangt, krijgt dat geloof 

van Mij. 

Welke soort Godheid een mens ook wenst te vereren in vertrouwen en geloof, Ik 

bevestig dit geloof altijd ongeacht de vorm. 

Door welk geloof een mens ook van nature wordt aangesproken en welke soort 

God hij ook aanbidt: 

sa tayaa szraddhayaa yuktastasyaaraadhanamihate; 
labhate ca tatah- kaamaanmayaiva vihita anhitaan (22). 

VII.22. Omdat hij er vol van is, aanbidt hij die Godheid. Hij krijgt wat hij 

verlangt omdat Ik het zo beschik. 

Vervuld van dat geloof dat Ik heb bepaald, vereert hij die specifieke Godheid. Door 

die God worden zijn wensen vervuld zoals Ik heb beschikt, de Opperste Heer en 

Alwetende, omdat Ik alleen de juiste relatie ken tussen oorzaak en gevolg. Omdat 

al hun wensen door de Heer Zelf zijn beschikt, zijn de toegewijden er zeker van dat 

zij worden vervuld. 

Er is ook nog een andere interpretatie van het laatste gedeelte van het vers, name-

lijk dat wensen nuttig zouden zijn. Wensen kunnen echter alleen indirect nuttig zijn 

omdat wensen strikt genomen voor niemand enig nut hebben. 

Omdat zij zonder wijsheid zijn en vol begeerten en omdat zij kiezen voor middelen 

die leiden tot tijdelijke resultaten, geldt: 

antavattu phalamb tes-aamb tadbhavatyalpamedhasaam; 
devaandevayajo yaanti madbhakta a yaanti maamapi (23). 

VII.23. Het resultaat is waarlijk beperkt voor diegenen die kortzichtig zijn. 

Zij die de Goden (Devataa's) vereren, gaan naar die Goden (Devataa's). Zij die 

Mij vereren komen tot Mij. 
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Hoewel het in beide gevallen dezelfde mate van inspanning vereist, komen de 

mensen niet tot Mij, waar zij onbeperkte resultaten kunnen verkrijgen. Dit is helaas 

bijzonder rampzalig, zoals de Heer met verdriet constateert. 

De vraag kan worden gesteld waarom zij niet tot Mij komen. Het antwoord volgt: 

avyaktamb vyaktimaapannamb manyante maamabuddhayah-; 
paramb bhaavamajaananto mamaavyayamanuttamam (24). 

VII.24. Domme mensen denken dat Ik, het ongemanifesteerde en ongeziene, 

tot een gemanifesteerd en fysiek bestaan ben gekomen. Zij weten niets van 

Mijn hogere, onveranderlijke en onovertrefbare natuur. 

Onwetenden, die mijn hogere natuur niet kennen als het Opperste Zelf, denken dat 

Ik pas tot manifestatie ben gekomen en daarvoor niet, terwijl Ik de eeuwig stralen-

de Heer ben. Wat veroorzaakt hun onwetendheid? Luister: 

na ahamb prakaaszzah - sarvasya yogamaayaasamaavr-tah-; 
muud -ho 'yamb naabhijaanaati loko maamajamavyayam (25). 

VII.25. Ik ben niet voor iedereen zichtbaar door de sluiers van Yoga-Maayaa. 
Deze misleide wereld kent Mij niet als de Ongeborene en Onvergankelijke. 

Ik ben niet voor alle mensen manifest, in werkelijkheid ben Ik slechts voor enkele 

toegewijden gemanifesteerd. Ik ben omsluierd door Yoga-Ma ayaa en dit is dezelfde 

Ma ayaa als de Yoga of vereniging van de drie gun-a's. Anders gezegd: Yoga is de 

vaste wil van de Heer IIszvara. De Illusie of sluier die hierdoor wordt veroorzaakt, 

wordt Yoga-Maayaa genoemd. Hierdoor worden mensen misleid en kennen ze Mij 

niet als ongeboren en onvergankelijk. 

De Yoga-Maayaa die Mij omhult en waardoor mensen Mij niet herkennen, is van Mij 

en staat onder Mijn controle. Het gaat niet tegen Mijn kennis in, die van IIszvara is, 

van de Heer van de Maayaa. Het is net als met de betovering (ma ayaa) van een gooche-

laar (ma ayaavin) waardoor men zich ook niet hoeft te laten misleiden. Daarom: 

vedaahamb samatitaani vartamaana ani caarjuna; 
bhavis-yaan-i ca bhuuta ani maamb tu veda na kaszcana (26). 

VII.26. O Arjuna, Ik ken alle wezens uit het verleden, het heden en de toe-

komst, maar niemand kent Mij. 

Behalve de enkeling die Mij vereert en zijn toevlucht tot Mij neemt, kent niemand 

Mij. Het is alleen maar door gebrek aan kennis over Mijn ware natuur dat niemand 

Mij vereert. 

De bron van onwetendheid. 

De vraag is: "Wat verhindert hen om Mijn ware natuur te kennen en wat misleidt 

alle schepselen die geboren zijn, zodat zij Mij niet kennen?" 

Luister: 
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icchaadves-asamutthena dvandvamohena bhaarata; 
sarvabhuuta ani sammohamb sarge yaanti parantapa (27). 

VII.27. O Bhaarata, alle wezens zijn vanaf hun geboorte onderworpen aan illu-

sie door de misleiding van de dualiteit, veroorzaakt door begeerte en afkeer, O 

Vernietiger van Uw vijanden. 

Juist begeerte en afkeer, die net zo tegengesteld zijn als warmte en koude, komen 

bij elk wezen op als gevolg van plezier en verdriet en bij dat wat het veroorzaakt, 

en zij staan bekend als paren van tegenstellingen (dvandva). Als nu begeerte of 

afkeer oprijst bij plezier of verdriet en bij dat wat het veroorzaakt, is bij alle we-

zens misleiding het gevolg omdat hun intellect erdoor in beslag wordt genomen. 

Daardoor wordt het oprijzen van kennis van de Opperste Werkelijkheid, het Zelf, 

geblokkeerd. Als iemands geest in beslag genomen is door de hartstochten van 

begeerte of afkeer, kan er inderdaad geen kennis oprijzen over de dingen zoals zij 

werkelijk zijn, zelfs niet in de uiterlijke wereld. Het spreekt vanzelf dat bij iemand 

wiens geest is overweldigd door hartstocht geen kennis kan oprijzen van het Aller-

innerlijkste Zelf, omdat er vele obstakels in de weg staan. Alle levende wezens zijn 

vanaf hun geboorte onderworpen aan deze illusie. Daarom is het intellect van elk 

wezen verduisterd door de misleiding van de paren van tegenstellingen, en omdat 

het zo misleid is, kent men Mij niet als het Zelf en vereert men Mij daarom niet als 

het Zelf.  

Verering van God leidt tot realisatie. 

Wie zijn er volgens de Leer (S Zaastra) vrij van de misleiding door de paren van te-

genstellingen en kennen U en vereren U als hun eigen Zelf? In antwoord hierop 

zegt de Heer: 

yes-aam b tvantagatamb paapamb janaanaamb pun-yakarman-aam; 
te dvandvamohanirmuktaa bhajante maamb dr-d-havrataah- (28). 

VII.28. Mensen die zuivere handelingen verrichten, van wie de zonden zijn 

opgelost en die vrij zijn van de paren van tegenstellingen, vereren Mij met 

absolute standvastigheid. 

Zij, die goede daden verrichten waardoor zuiverheid van geest wordt veroorzaakt 

en die bijna geheel verlost zijn van het kwade en vrij zijn van de bovengenoemde 

paren van tegenstellingen, vereren Mij als hun Hoogste Zelf. Vastberaden negeren 

zij al het andere, vastbesloten in hun overtuiging: "Dit is de Opperste Werkelijk-

heid en niets anders." Vanwaar deze verering? Luister: 

jaraamaran-amoks-a aya maamaaszritya yatanti ye; 
te brahma tadviduh- kr-tsnamadhyaatmamb karma caakhilam (29). 

VII.29. Iedereen die zijn toevlucht tot Mij neemt streeft naar bevrijding van 

verval en dood en realiseert volledig Brahman, het eigen individuele Zelf en 

alle handelingen.  
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Zij die streven naar bevrijding van verval en dood met de geest standvastig op Mij, 

de Opperste Heer, gericht, realiseren de volledige Werkelijkheid die de basis is van 

het Allerinnerlijkste Zelf (adhya atma a) en zij weten alles over handelen (karma). 

saadhibhuuta adhidaivamb maamb saadhiyajñamb ca ye viduh-; 
prayaan-akaale 'pi ca maam b te viduryuktacetasah- (30). 

VII.30. Zij die Mij realiseren als Adhibhuuta (het fysieke), als Adhidaiva (het 

goddelijke) en als Adhiyajña (het Offer), kennen Mij met een standvastige 

geest en realiseren Mij zelfs in het uur van hun dood. 

iti vijñaanayogo naama saptamo 'dhyaayah -. 
Dit is het einde van het zevende hoofdstuk getiteld: 

VIJÑAANA-YOGA. 
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HOOFDSTUK VIII. 

ABHYAASA-YOGA. 

De zeven dingen die door meditatie moeten worden gerealiseerd. 

In hoofdstuk VII, 29 en 30 zijn er door de Heer een aantal zaken vermeld die Arju-

na aanleiding hebben gegeven tot vragen. Arjuna doet dit als volgt: 

arjuna uvaaca: 
kimb tadbrahma kimadhyaatmamb kimb karma purus-ottama; 
adhibhuutamb ca kimb proktamadhidaivamb kimucyate (1). 

Arjuna sprak: 

VIII.1. O Puruswottama, wat is deze Brahman en wat is het Individuele Zelf 

(Adhyaatma)? Wat is handelen (Karma)? En wat wordt beschouwd als het 

fysieke gebied (adhi-bhuuta) en wat als het goddelijke gebied (Adhidaiva)? ... 

adhiyajñah- kathamb ko 'tra dehe 'sminmadhusuudana; 
prayaan -akaale ca kathamb jñeyo 'si niyataatmabhih- (2). 

VIII.2. ... en wat en waar en hoe is Adhiyajña (datgene dat Offert) in mijn 

lichaam te vinden, O Madhusuudana? En hoe kan iemand die het Zelf beheerst 

U in het uur van de dood kennen? 

De Heer beantwoordt alle vragen in de volgorde waarin deze gesteld werden: 

szribhagavaanuvaaca: 
aks-aramb brahma paramamb svabhaavo 'dhyaatmamucyate; 

bhuutabhaavodbhavakaro visargah- karmasambjñitah- (3). 

De Gezegende Heer sprak: 

VIII.3. Brahman is de Onvergankelijke (Aks wara), de Allerhoogste. De eigen 

natuur wordt het Individuele Zelf genoemd (Adhyaatma a, Hij die in het lichaam 

woont). De scheppende kracht die de oorsprong is van levende wezens, wordt 

handeling genoemd (Karma). 

Brahman is de Akswara, de Onvergankelijke en het Opperste Zelf (Parama atman). De 

S Zruti zegt: "O Gaargi, hemel en aarde bestaan en worden onderhouden door het 

gebod van deze Akswara, de Onvergankelijke Paramaatman." (Br r.Up. 3.8.9). Akswara 

is niet het woord "Ôm", want er staat duidelijk in VIII.13: "terwijl hij het woord 

Ôm, de Brahman uitspreekt." Verder past het bijvoeglijk naamwoord 'Opperste' 

beter bij Brahman, de Onvergankelijke die alles te boven gaat, dan bij het woord 

Ôm. 

Dezelfde Opperste Brahman wordt op individueel niveau Adhya atma genoemd en 
bestaat als het Ego, het Allerinnerlijkste Zelf en Pratyaga atman. Het is datgene dat 

zich in het begin toont als het Allerinnerlijkste Zelf in het lichaam en later identiek 

blijkt te zijn met de Opperste Werkelijkheid, de Brahman. 

Het offer waarbij gekookte rijst en lekkernijen aan de Goden (Devataa's) worden 

aangeboden, heet 'Karma' en is de oorzaak van het ontstaan van de schepselen. Het 
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is als het ware het zaad van alle wezens en door de kracht van deze handeling 

komen alle levende en levenloze dingen tot bestaan, nadat deze door de regen en 

andere stadia van het leven zijn gegaan. 

adhibhuutamb ks-aro bhaavah- purus-aszcaadhidaivatam; 
adhiyajño 'hamevaatra dehe dehabhr-ta amb vara (4). 

VIII.4. Het fysieke gebied (Adhibhuuta) is vergankelijk, de Puruswa of de ziel is 

het goddelijk gebied (Adhidaivata). In dit lichaam ben Ikzelf de Heer van het 

Offer, de Adhidaivata, O Uitverkorene onder de levenden.   

De Adhibhuuta omvat alle levende wezens en alles wat vergankelijk is, dus alles wat 

geboren wordt. 

Puruswa betekent letterlijk: datgene waarmee alles is gevuld of datgene wat in het 

lichaam rust. Dit is de Hiran -yagarbha, de Universele Ziel die in de Zon (AAditya) 

verblijft en die de zintuigen van alle levende wezens draagt en stimuleert. 

Adhiyajña is Hij die zich identificeert met alle offerhandelingen, de Godheid die 

Vis wn-u wordt genoemd. De szruti zegt: "Yajña (Offer) is waarlijk Vis wn -u" (Taittiriya-

Sambhitaa 1.7.4). Hij is werkelijk Mijzelf. Ik ben de God die gaat over alle 

offerhandelingen in het lichaam. Een offerdaad (yajña) moet door het lichaam 

worden verricht en daarom wordt gezegd dat dit er onafscheidelijk mee verbonden 

is en als het ware in het lichaam rust. 

antakaale ca maameva smaranmuktvaa kalevaram; 
yah- prayaati sa madbhaavamb yaati naastyatra sambszayah- (5). 

VIII.5. Hij die in het uur van de dood alleen aan Mij denkt, en zo zijn lichaam 

verlaat en heengaat, zal Mijn wezen zonder enige twijfel bereiken. 

Mij betekent: Viswn-u de Opperste Heer. Mijn wezen betekent: Mijn ware wezen als 

Vis wn-u. Zonder enige twijfel: of hij het bereikt of niet. 

Voortdurende meditatie over het Goddelijke is noodzakelijk. 

Dit heeft niet alleen op Mij betrekking maar ook: 

yamb yamb vaapi smaranbhaavamb tyajatyante kalevaram; 
tamb tamevaiti kaunteya sadaa tadbhaavabhaavitah- (6). 

VIII.6. O Zoon van Kunti, als een mens aan het levenseinde het lichaam 

verlaat, gaat hij alleen naar dat Wezen waar de aandacht voortdurend op 

heeft gerust. 

tasmaatsarves-u kaales-u maamanusmara yudhya ca; 
mayyarpitamanobuddhirmaamevais-yasyasambszayah- (7). 

Wezen: een bepaalde Godheid of God. Aan het levenseinde: het moment waarop 

het leven vertrekt. Hij alleen: Alleen dat Wezen waar men aan denkt. Op heeft 
gerust: voortdurende meditatie. 
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Omdat de laatste gedachte bepalend is voor de staat van de volgende incarnatie, 

geldt: 

VIII.7. Mediteer daarom altijd op Mij en vecht. Als geest en rede op Mij zijn 

gericht zult ge zonder twijfel tot Mij komen.  

Mediteer: volgens de Geschriften (szaastra). Vecht: vervul Uw ware plicht als krijger. 

Mij: Vaasudeva. Tot mij komen: waarop ge hebt gemediteerd. 

Het Goddelijke Wezen waarop men moet mediteren. 

Verder: 

abhyaasayogayuktena cetasaa naanyagaaminaa; 
paramamb purus-amb divyamb yaati paartha anucintayan (8). 

VIII.8. O Zoon van Prrtha a, met de geest mediterend en door voortdurende 

toepassing van Yoga, zonder af te dwalen, gaat men naar de Luisterrijke en 

Opperste Puruswa. 

Toepassing is de voortdurende herhaling van dezelfde gedachte, waarbij Uw geest 

alleen op Mij is gericht, zonder tussenkomst van andere gedachten. Een dergelijke 

oefening wordt Yoga genoemd. Terwijl de geest alleen Yoga beoefent en nergens 

anders mee bezig is, bereikt de Yogi die mediteert volgens de aanwijzingen van de 

Geschriften en van de leraar (van de szaastra en de aacaarya) de Puruswa, het Alles-

overtreffende Wezen in de Zon. 

Wat voor een Puruswa bereikt hij? Luister: 

kavimb puraan -amanuszaasitaaraman -oran-iyaambsamanusmaredyah -; 
sarvasya dhaataaramacintyaruupamaadityavarn -amb tamasah- parastaat (9). 

VIII.9. Hij die in het uur van de dood mediteert op de Wijze, de Oude en de 

Heerser die kleiner is dan het kleinste en alles beschikt, wiens vorm onvoor-

stelbaar is en glorieus als de Zon voorbij alle duisternis, ... 

prayaan -akaale manasaa 'calena bhaktyaa yukto yogabalena caiva; 
bhruvormadhye praan-amaaveszya samyak sa tamb paramb purus-amupaiti divyam (10). 

VIII.10. ... bereikt de Luisterrijke en Opperste Puruswa. Hij mediteert 

toegewijd op dit Wezen zonder ophouden en met de kracht van Yoga en 

concentreert de levensadem zorgvuldig tussen de wenkbrauwen. 

Wijze: de Alwetende. Heerser: de Heerser van de hele wereld. Beschikt: die aan 

alle levende wezens de handelingen en hun vele gevolgen geeft. Hoewel het 

bestaat, is het voor iedereen uitermate moeilijk om zich een beeld te vormen van 
Zijn aangezicht. Hij is als de Zon, vol glorie in de schittering van Zijn Eeuwige 

intelligentie (Nitya-Caitanya) die voorbij de duisternis van illusie of onwetendheid 

(A-jñaana) is. De kracht van Yoga ligt in de standvastigheid van geest die het 

resultaat is van de nawerking van de voortdurende oefening van sama adhi. Eerst 

wordt de geest (citta) beheerst in de lotus van het hart (hrrdayapun-ddarika). Nadat 

geleidelijk beheersing is verkregen over de verschillende aspecten van materie 
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(aarde en de vier andere basiselementen), wordt daarna de levensadem van het hart 

omhoog getrokken en zorgvuldig tussen de wenkbrauwen gefixeerd door middel 

van de opgaande nadi (suswumna). Hierdoor bereikt de Yogi, de wijze mens, de 

Opperste Puruswa die luisterrijk is.  

Meditatie op het Goddelijke in de Pran-ava. 

De Heer geeft in de volgende verzen een naam aan de Brahman die de Yogi wenst 

te bereiken op een manier die nu zal worden beschreven in de woorden van de 

kenners van de Veda.  

yadaks-aramb vedavido vadanti viszanti yadyatayo vitaraagaah-; 
yadicchanto brahmacaryamb caranti tatte padamb san4grahen -a pravaks-ye (11). 

VIII.11. Ik zal U nu in het kort uitleggen wat dat Onvergankelijke Doel is dat 

de kenners van de Veda beschrijven, en wat degenen die zichzelf beheersen en 

die zonder hartstochten zijn, verwerven. Omdat zij dat wensen, leiden zij een 

leven van onthouding.  

Zij die de leer van de Veda begrijpen, zeggen dat de Onverwoestbare geen 

eigenschappen heeft. De szruti zegt: "O Gaargi, dit is waarlijk dat wat gij wenst te 

weten van de Onverwoestbare, niet grof en niet subtiel, zoals de braahman-a's (de 

kenners van de Brahman) verklaren." (Br r.Up. 3.8.8). Sambnya asins die zich altijd 

beheersen en vrij zijn van hartstochten, gaan het Onverwoestbare binnen als zij 

ware kennis verkrijgen. Omdat zij het Onverwoestbare willen kennen, aanvaarden 

zij een goddelijk leven van onthouding (Brahmacarya) met een Guru. Ik zal U nu 

in het kort vertellen wat Dat Doel is dat Akswara, de Onverwoestbare wordt 

genoemd. 

Op de vraag van Satyaka ama: "Waar gaat hij die tot de dood waarlijk mediteert op 

het woord Ôm naar toe?" antwoordt Pippalaada: "O Satyaka ama, de Brahman, het 

Hoogste en het Laagste is het woord 'Ôm'." (Pras zna-Upanis wad 5.1.2) Daarna wordt 

gezegd: "Hij die mediteert op de Allerhoogste Puruswa door middel van het woord 

'Ôm' van drie letters, wordt door de Saama-hymnen omhoog gevoerd tot de 

Brahmaloka, het gebied van Brahman." (Ibid 5.5). 

Op een andere vraag: "Zeg me wat ge ziet als ge niet naar dharma en adharma 

kijkt" (Katha-Up. 2.14), zegt de szruti: "Het doel waarover alle Veda's spreken (en 

voor bedoeld zijn) en waar alle onthouding over gaat en waarom zij het leven van 

een Brahmacarya (onthouding) leiden, dat zal Ik nu voor U samenvatten: Het is het 

woord 'Ôm'." (Ibid 2.15). 

In dergelijke passages is het woord 'Ôm' als expressie van de Para-Brahman of als 
symbool van Hem als afgod, te beschouwen, bedoeld voor mensen met beperkte of 

middelmatige intelligentie. Het is dan een middel om de Para-Brahman te kennen, 

waarbij wordt gezegd dat het beschouwen van de 'Ôm' in een volgende periode 

mokswa voortbrengt. Deze contemplatie van het woord 'Ôm', samen met standvas-

tigheid in Yoga, moet hier nu worden onderwezen in combinatie met enkele min-
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der belangrijke aspecten. In een latere periode komt hieruit mukti voort en de 'Ôm' 

zoals hiervoor is aangegeven, is een manier om de Para-Brahman te kennen, die 

hier wordt beschreven (VIII. 9, 11). Daarom vervolgt de Heer:  

sarvadvaaraan-i sam byamya mano hr-di nirudhya ca; 
muurdhnyaadhaayaatmanah- praan-amaasthito yogadhaaran-aam (12). 

VIII.12. Hij die de poorten van het lichaam gesloten heeft, de geest in het hart 

heeft gebracht, de levensadem in het hoofd heeft gefixeerd, en standvastig in 

Yoga is gevestigd, ... 

omityekaaks-aramb brahma vyaaharanmaamanusmaran; 
yah- prayaati tyajandehamb sa yaati paramaam b gatim (13). 

VIII.13. ... en het woord 'Ôm' als Brahman met één lettergreep uitspreekt in 

het uur van de dood en het lichaam verlaat, bereikt het opperste Doel. 

Nadat hij alle toegangswegen van kennis heeft afgesloten en de geest heeft 

geconcentreerd en beheerst in de lotus van het hart, stijgt hij op door de Nadi. Deze 

rijst op uit het hart en terwijl hij dan de levensadem in het hoofd vasthoudt, spreekt 

hij het woord 'Ôm' uit als naam van de Brahman en mediteert op Mij. Het lichaam 
verlaat betekent: de manier waarop het vertrek plaatsvindt. Dit gebeurt omdat het 

Zelf het lichaam verlaat en niet omdat het Zelf sterft. 

Door het bereiken van het Goddelijke Wezen   

wordt men niet opnieuw geboren. 

Bovendien: 

ananyacetaah- satatamb yo maamb smarati nityaszah-; 
tasyaahamb sulabhah- paartha nityayuktasya yoginah- (14). 

VIII.14. O Zoon van Prrtha a, voor hem die onafgebroken en langdurig aan Mij 

denkt, voor de Yogi die altijd is toegewijd, ben Ik gemakkelijk te bereiken. 

Voor degene die langdurig en zonder ophouden aan Mij denkt, gedurende zijn hele 

leven (en niet voor zes maanden of een jaar), voor deze Yogi die altijd standvastig 

is in gedachte, ben Ik gemakkelijk te bereiken. Omdat dit zo is, moet men zonder 

aan iets anders te denken altijd standvastig in Mij verblijven. 

Men kan vragen: "Wat betekent het dat Gij gemakkelijk bereikbaar bent?" Luister: 

Ik zal U vertellen welk nut het heeft dat Ik gemakkelijk bereikbaar ben: 

maamupetya punarjanma duh-khaalayamaszaaszvatam; 
naapnuvanti mahaatmaanah- sambsiddhimb paramaam b gataah- (15). 

VIII.15. Nadat zij Mij bereikt hebben en omdat zij de hoogste volmaaktheid 

hebben verkregen, worden de grote Zielen niet meer opnieuw geboren in deze 

tijdelijke en ellendige verblijfplaats.  

Nadat zij Mij, de IIs zvara hebben verkregen en Mijn wezen hebben bereikt, zijn zij 

niet meer onderworpen aan wedergeboorte. Geboren worden is de oorzaak van alle 
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lichamelijke pijn en is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Als zij de 

hoogste staat, mokswa, hebben bereikt, worden zij niet meer opnieuw geboren. 

Daarentegen zullen zij die Mij niet bereiken, weer naar de aarde terugkeren. 

Keren zij ook terug die een ander wezen hebben bereikt dan U? Luister: 

aabrahmabhuvanaalloka ah- punaraavartino 'rjuna; 
maamupetya tu kaunteya punarjanma na vidyate (16). 

VIII.16. O Zoon van Kunti, alle werelden, inclusief de wereld van Brahman, 

zullen moeten terugkeren, O Arjuna, als ge echter Mij bereikt, is er geen 

wedergeboorte meer. 

De Dag en de Nacht van Brahma a. 
Waarom moeten alle werelden, inclusief de wereld van Brahma a, terugkeren? 

Omdat zij begrensd zijn door de tijd. Hoe? 

sahasrayugaparyantamaharyadbrahman-o viduh-; 
raatrim b yugasahasraanta amb te 'horaatravido jana ah- (17). 

VIII.17. Zij die de dag en de nacht kennen, weten dat de dag van Brahma a 
duizend yuga's duurt en dat de nacht duizend yuga's telt.  

Brahma a is de Prajaapati, de Vira aj. Zij die weten hoe de Tijd bepaald wordt, weten 

dat de dag van Brahma a duizend yuga's lang is en dat Zijn nacht even lang duurt als 

Zijn dag. Omdat de werelden op deze manier aan tijd gebonden zijn, komen zij 

weer terug. Nu wordt beschreven wat plaats vindt gedurende de dag van Prajaapati 

en wat gedurende Zijn nacht: 

avyaktaadvyaktayah- sarvaah- prabhavantyaharaagame; 
raatrya agame praliyante tatraivaavyaktasambjñake (18). 

VIII.18. Bij het begin van de dag ontstaan alle manifestaties uit het 

Ongemanifesteerde. Bij het begin van de nacht lossen zij weer op in datgene 

dat het Ongemanifesteerde wordt genoemd.  

Het Ongemanifesteerde (Avyakta) is de slapende staat van de slapende Prajaaapati. 

Uit Dat worden bij het begin van de dag, dat wil zeggen: als Brahma a ontwaakt, alle 

manifestaties (vyakti's), alle niet-bewegende en bewegende schepselen (sthaavara en 

jan 4gama) gemanifesteerd. Evenzeer worden bij het begin van de nacht, dat wil 

zeggen: als Brahma a gaat slapen, alle manifestaties opgelost in Avyakta waarover al 

eerder is gesproken.  

Om het misverstand te vermijden dat een mens ten onrechte de vruchten plukt van 

wat hij niet heeft gedaan of niet oogst wat hij wel gedaan heeft, om te laten zien dat 
de leer van de Geschriften over gebondenheid (bandha) en bevrijding (moks wa) hout 

snijdt, verder om onthechting van sambsa ara te onderwijzen door te tonen dat door 

het effect van karma als gevolg van avidya a (onwetendheid) en andere kwaad alle 

wezens op een onvrijwillige manier steeds weer tot bestaan komen en weer 

oplossen, zegt de Heer: 
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bhuutagraamah- sa evaayamb bhuatvaa bhuatva a praliyate; 
raatryaagame 'vaszah- paartha prabhavatyaharaagame (19). 

VIII.19. O Zoon van Prrtha a, al deze manifestaties die steeds weer tot bestaan 

zijn gekomen worden tegen hun wil opgelost bij het vallen van de nacht en 

verschijnen weer als de dag aanbreekt. 

Dezelfde grote massa wezens, zowel bewegende als niet-bewegende, die al in de 

vorige kalpa of tijd bestond, worden ongewild weer opnieuw tot bestaan gebracht 

en bij het vallen van de nacht weer opgelost. Bij het aanbreken van de dag komt 

alles weer ongewild tot bestaan. 

Hoe het Hoogste Doel bereikt kan worden. 

In VIII.13 en volgende is getoond hoe men de Onvergankelijke (Akswara) kan 

bereiken. De Heer vervolgt nu om de natuur van de Akswara aan te duiden en om zo 

de bijzonderheden aan te geven van wat door deze vorm van Yoga bereikt kan 

worden: 

parastasmaattu bhaavo 'nyo 'vyakto 'vyaktaatsanaatanah-; 
yah- sa sarves-u bhuutes-u naszyatsu na vinaszyati (20). 

VIII.20. Dit andere eeuwige Ongemanifesteerde Wezen is echter hoger dan het 

Ongemanifesteerde (Avyakta). Hij vergaat niet als alle andere wezens 

vergaan. 

Echter betekent dat de Akswara die nu wordt omschreven anders is dan de Avyakta. 

Wezen betekent de Allerhoogste, de Para-Brahman die Aks wara wordt genoemd. 

Hoewel anders dan de Avyakta zou men kunnen denken dat Hij dezelfde natuur 

heeft als de Avyakta. Om deze indruk weg te nemen geeft de Heer Hem de kwali-

ficatie 'andere' en bedoelt daarmee dat Hij een andere natuur heeft dan de Avyakta. 

Hij is ongemanifesteerd en kan niet door de zintuigen worden waargenomen. Hij is 

anders dan de hiervoor genoemde Avyakta, die Avidya a is en het zaad is van de 

massa van wezens die zijn geschapen. Bedoeld is dat Hij een totaal andere natuur 

heeft dan de Avyakta. Hij vergaat niet als alle wezens die onder Brahma a staan, 

vergaan. 

avyakto 'ks-ara ityuktastamaahuh- paramaamb gatim; 
yamb praapya na nivartante taddhaama paramamb mama (21). 

VIII.21. Het Onvergankelijke wordt ongemanifesteerd genoemd. Dat is het 

Hoogste Doel en als Dat bereikt is, keert niemand terug. Dat is Mijn hoogste 

woonplaats. 

Dat betekent: die Avyakta die Akswara wordt genoemd, het Onverwoestbare en 

Ongemanifesteerde Wezen. Nadat men deze staat heeft bereikt, is niemand ooit 

teruggekeerd tot het leven in de wereld, sambsaara. Dit is Mijn (Vis wn-u's) Hoogste 

Woonplaats. 

De manier om deze staat te bereiken zal nu worden aangegeven: 
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purus-ah - sa parah- paartha bhaktyaa labhyastvananyayaa; 
yasyaantah-stha ani bhuuta ani yena sarvamidamb tatam (22). 

VIII.22. O Zoon van Prrtha a, de Hoogste Puruswa waarin alle wezens verblijven 

en Die alles doordringt, kan alleen door volledige toewijding worden bereikt. 

De naam Puruswa wordt gebruikt omdat Hij in het lichaam rust of omdat Hij 

volledig is. Niets is hoger dan Hij. Hij wordt bereikt door volledige toewijding, 

door jñaana ofwel kennis van het Zelf. Alle schepselen verblijven in de Puruswa 

omdat alle gevolgen rusten in hun oorzaken. Door deze Purus wa is de hele wereld 

doordrongen. 

De Weg van Licht en de Weg van Duisternis. 

Het is nu nodig om te spreken over de Uttarama arga, 'het Noordelijke Pad', de Weg 

van het Licht, waardoor de zojuist genoemde Yogi's Brahman bereiken. Dit zijn de 

Yogi's die mediteren over Brahman als onafscheidelijk verbonden met de Pran-ava, 

het woord 'Ôm', en die later (aan het einde van de kalpa) moks wa bereiken. Bij vers 

VIII.23 begint de uitleg hiervan. De weg van de terugkeer wordt ook beschreven 

om de andere weg beter te laten uitkomen.  

yatra kaale tvanaavr-ttimaavr-ttimb caiva yoginah-; 
prayaata a yaanti tamb kaalamb vaks-yaami bharatars-abha (23). 

VIII.23. O Hoofdman van de Bharata's, Ik zal U nu vertellen wanneer Yogi's 

die vertrekken, niet meer zullen terugkeren en wanneer zij wel terugkeren. 

Wanneer heeft te maken met vertrekken en terugkeren betekent: opnieuw geboren 

worden. Yogi's zijn zowel degenen die verbonden zijn met meditatie (dit zijn de 

echte Yogi's) als degenen die verbonden zijn met karma of handelingen, de Kar-

mins. Deze laatste groep wordt alleen beleefdheidshalve Yogi's genoemd en zo 

worden zij vermeld in III.3. Ik zal U nu vertellen dat Yogi's wanneer zij sterven, 

niet opnieuw worden geboren, terwijl de anderen wel wedergeboren worden. Hij 

zegt over deze tijd: 

agnirjyotirahah- szuklah - s-an-maasaa uttaraayan -am; 
tatra prayaata a gacchanti brahma brahmavido janaah- (24). 

VIII.24. Zij die sterven met vuur, licht, overdag, in de twee weken van de 

wassende maan en de zes maanden van de noordelijke zonnewende als 

kenners van Brahman, bereiken Brahman. 

Vuur is de god die heerst over de tijd evenals de god licht; men kan ook zeggen dat 

de goden 'vuur' en 'licht' worden genoemd. De verwijzing naar de weg als geheel 
door middel van het woord wanneer, komt door de macht van de goden die heersen 

over de tijd. Het daglicht is de god die overdag heerst, de twee weken van de 
wassende maan is de god die heerst over de twee weken waarin de maan wast. Bij 

de zes maanden van de noordelijke zonnewende is de god zelf de weg. De 

argumentatie voor de interpretatie van deze passage is te vinden in de SZaariraka 

Mimaambsaa, IV.3, 4. Degenen die verbonden zijn met contemplatie van Brahman, 
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bereiken Brahman via deze weg. Na bereiken, moet men 'mettertijd' erbij denken, 

want degenen die standvastig zijn in hun toewijding aan ware kennis en direct 

bevrijd worden, hebben geen plaats meer waar zij naar toe gaan of waarvan zij 

terug kunnen keren. 

dhuumo raatristathaa kr -s-n-ah- s-an-maasaa daks-in -a ayanam; 
tatra caandramasamb jyotiryogi praapya nivartate (25). 

VIII.25. Wanneer hij sterft met rook, 's nachts, bij afnemende maan en in de 

zes maanden van de zuidelijke zonnewende, bereikt hij het licht van de maan 

en zal de Yogi worden wedergeboren. 

Rook, nacht, afnemende maan en de zes maanden van de zuidelijke zonnewende 

zijn allen de goden van de rook en de tijds-spannen, waarover is gesproken. Via 

deze weg bereikt de Yogi, dat wil zeggen: de 'Karmin' die offers brengt aan de 

Goden en handelt, het maanlicht en als dit uitdooft keert hij weer terug naar de 

aarde. 

szuklakr-s-n-e gati hyete jagatah - szaaszvate mate; 
ekayaa yaatyanaavr-ttimanyayaa ''vartate punah- (26). 

VIII.26. Deze lichte en donkere Wegen van de wereld zijn waarlijk eeuwig. 

Door de eerste weg komt hij niet meer terug en langs de tweede keert hij weer. 

De ene weg is licht
92

 omdat kennis erdoor wordt verlicht en de andere is donker 

omdat het licht ontbreekt. De twee wegen staan alleen open voor diegenen in de 

wereld die verbonden zijn met handelingen of met toewijding aan kennis. Zij staan 

dus niet voor iedereen open. Zij zijn eeuwig omdat sambsa ara eeuwig is. 

Door de eerste weg: langs de weg van het licht. 

naite sr-ti paartha ja ananyogi muhyati kaszcana; 
tasmaatsarves-u kaales-u yogayukto bhavaarjuna (27). 

VIII.27. O Arjuna, de Yogi die deze wegen kent, wordt nooit misleid; word 

daarom standvastig in Yoga! 

De Yogi die weet dat een van de twee genoemde wegen naar sambsaara leidt en de 

andere naar mokswa, wordt niet langer misleid.
93

  

De excellentie van Yoga. 

Luister nu naar de grootheid van deze Yoga: 

                                                           
92 De wegen worden respectievelijk genoemd: Devaya ana en Pitrryaana, dat wil zeggen: het Pad van 
de Goden en het Pad van de Pitr r's (voorvaderen). De eerste wordt 'licht' genoemd omdat het 
kennis verlicht en door kennis wordt bereikt en omdat er overal lichte objecten aanwezig zijn. De 
andere wordt 'donker' genoemd omdat de kennis niet wordt verlicht, en wordt bereikt door avidya a 
of onwetendheid en gemarkeerd door rook en andere duistere dingen. 
93 Omdat de Yogi in zijn Meditatie op de Weg van het Licht verblijft, zal hij de andere weg niet 
zien als een reële mogelijkheid. 
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vedes-u yajñes-u tapassu caiva daanes-u yatpun-yaphalamb pradis-t-am; 
atyeti tatsarvamidamb viditvaa yogi paramb stha anamupaiti caadyam (28). 

VIII.28. De Yogi die dit weet, gaat voorbij aan alle verdiensten die 

voortkomen uit de Veda's, het brengen van offers, onthoudingen, en het doen 

van giften en bereikt de Opperste en Oorspronkelijke Verblijfplaats. 

De Yogi die de leer van de Heer met Zijn antwoorden op de zeven vragen
94

 op de 

juiste wijze begrijpt en toepast, bereikt de hoogste verblijfplaats van de IIszvara die 

er vanaf het eerste begin was. Hij overstijgt alle verdiensten die de Geschriften 

noemen als resultaat van het op de juiste wijze bestuderen van de Veda's, het 

volledig uitvoeren van de offers en het goed uitoefenen van verstervingen. 

Hij bereikt Brahman, de oorzaak.   

iti abhya asayogo naama as-t-hamo 'dhyaayah-. 
Dit is het einde van het achtste hoofdstuk getiteld: 

ABHYAASA-YOGA. 

  

                                                           
94 Die Arjuna in de eerste twee verzen stelde. (Vert.). 
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HOOFDSTUK IX. 

DE OPPERSTE WIJSHEID EN HET OPPERSTE MYSTERIE. 

Brahma-Jñaana is de beste Leer. 

In het achtste hoofdstuk is de Yoga van concentratie (dhaaran -aa) uitgelegd die door 

het proces
95

 van nadi96
 wordt bereikt. Hierbij is aangetoond dat het resultaat niets 

anders is dan het bereiken van Brahman in een volgende periode door 'vuur en 

licht' enzovoorts, waarvan men niet wederkeert. Om het duidelijk te maken en 

discussie uit te sluiten dat het verkrijgen van mokswa alleen op deze manier mogelijk 

is, vervolgt de Heer met: 

szribhagavaanuvaaca: 
idamb tu te guhyatamamb pravaks-yaamyanasuuyave; 

jñaanamb vijñaanasahitamb yajjñaatvaa moks-yase 'szubhaat (1). 

De gezegende Heer sprak: 

IX.1. Omdat gij Mij gelooft zal Ik U nu dit hoogste geheim uitleggen: door 

kennis in combinatie met onderscheidingsvermogen
97

 zult ge bevrijd worden 

van kwaad. 

Dit hoogste geheim: de Brahmajñaana, de kennis van Brahman, die nu zal worden 

uitgelegd en die ook al in voorgaande hoofdstukken is beschreven. Het woord nu 

duidt op de superioriteit van kennis (boven Dhya ana Yoga) en alleen deze ware 

kennis is de directe weg tot mokswa zoals in de szruti en smrrti wordt verklaard: 

"Va asudeva is het Al" (Bhagavad Gitaa VII.19) 

"Dit alles is het Zelf" (Chand. Up. 7.25.2) 

"Eén zonder tweede" (Ibid. 6.2.1) 

Niets anders leidt rechtstreeks tot mokswa zoals de volgende passages uit de szruti 

verklaren: 

 "De andere prinsen die dit
98

 anders verstaan zullen naar vergankelijke werelden 

gaan" (Ibid. 7.25.2). 

Als ge deze kennis verwerft zult ge bevrijd worden van de boeien van sambsa ara. 

Verder: 

raajavidyaa raajaguhyamb pavitramidamuttamam; 
pratyaks-aavagamamb dharmyamb susukhamb kartumavyayam (2). 

                                                           
95 Zoals het sluiten van de poorten van het lichaam (VIII. 12, 13). 
96 De Suswumna, de 'heldere', concentratie (dha aran-aa) is alleen maar een an 4ga of ondersteuning van 
Yoga. 
97 Saakswaatkaara, intuïtieve of directe waarneming. 
98 Dat alles de ene Brahman is. 
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IX.2. Dit is de Hoogste Wetenschap, het Opperste Geheim en de Allerhoogste 

Zuivering. Het is direct te bevatten, rechtvaardig (Dharma), onvergankelijk 

en zeer gemakkelijk uit te voeren. 

Het is de koning der wetenschappen omdat het een grote schoonheid heeft. Kennis 

van Brahman is werkelijk de meest briljante
99

 van alle wetenschappen. Het is ook 

de koning van alle geheimen. Deze kennis van Brahman heeft een grotere 

zuiverende werking dan al het andere. Dat deze kennis zuivert, behoeft geen 

betoog omdat het karma in een oogwenk volledig tot niets reduceert: alle karma, 

dharma en adharma die gedurende duizenden geboorten zijn opgedaan. Bovendien 

kan het
100

 door pratyakswa worden verstaan, dat wil zeggen: door directe ervaring 

zoals bij gevoelens van genot. Dingen met vele begeerlijke kwaliteiten kunnen 

tegengesteld zijn aan Dharma, dit geldt echter niet voor kennis van de A Atman. Deze 

kennis is daarentegen niet los te zien van Dharma en er niet mee in tegenspraak. 

Men zou kunnen denken dat deze kennis heel moeilijk te verwerven is, maar de 

Heer zegt dat dit niet zo is. Het is heel gemakkelijk te verkrijgen, net als het 

vermogen om edelstenen
101

 van elkaar te kunnen onderscheiden. Andere 

handelingen die gemakkelijk en zonder veel problemen zijn uit te voeren, leveren 

in het algemeen weinig resultaat op, terwijl handelingen die moeilijk zijn uit te 

voeren grote resultaten opleveren. Op dezelfde wijze kan gedacht worden, dat deze 

zo gemakkelijk te verkrijgen Brahma-jña ana verdwijnt als het effect is uitgewerkt. 

Om deze gedachte tegen te gaan, zegt de Heer, dat deze kennis onvergankelijk is 

en niet vergaat, zoals een handeling als het effect is uitgewerkt. Daarom is kennis 

van de AAtman (Zelf) de moeite waard om te verwerven. 

Echter, 

aszraddadhaana ah- purus-aa dharmasyaasya parantapa; 
apraapya maam b nivartante mr-tyusambsaaravartmani (3). 

IX.3. O Vernietiger van Vijanden, zij die geen vertrouwen hebben in deze 

Leer (Dharma) en Mij niet bereiken, blijven waarlijk op de weg van de 

sterfelijke wereld van sambsaara. 

Zij die geen vertrouwen hebben in deze leer (Dharma) van kennis van het Zelf en 

niet geloven in het bestaan ervan en de gevolgen, bereiken Mij, de Opperste Heer 

niet. Zij zijn zondaren die de Demonen (Asura's) navolgen en het fysieke lichaam 

zien als het Zelf en zij zijn vol begeerten en vol zonden. Het is uitgesloten dat zij 

Mij kunnen bereiken en het gevolg is dat zij zelfs geen toewijding (Bhakti) kunnen 

opbrengen, één van de wegen die naar Mij leiden. Zij zullen zeker op de weg 

                                                           
99 Aan degenen die Brahman kennen wordt groter eer bewezen dan aan alle andere geleerden. 
100 Brahma-Jñaana of het effect ervan. Anders dan bij de dingen die net zoals de Brahma-Jñaana 
door de szruti en de smr rti zijn geopenbaard, kan het niet alleen door openbaring gekend worden, 
maar ook door pratyaks wa of directe en intuïtieve waarneming. 
101 Deze kennis is werkelijk gemakkelijk te verkrijgen als het door een meester wordt onderwe-
zen: zo werkt Brahma-Jña ana. 
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blijven van de sterfelijke wereld van sambsaara, de weg die alleen naar de hel 

(naraka) leidt en naar de lagere werelden van de dieren, enzovoorts. 

Alle wezens verblijven in de Heer. 

Na Arjuna te hebben voorbereid op het ontvangen van de Leer door deze te prijzen, 

zegt de Heer: 

mayaa tatamidamb sarvamb jagadavyaktamuurtinaa; 
matsthaani sarvabhuuta ani na caahamb tes-vavasthitah - (4). 

IX.4. Deze wereld is doordrongen van Mij en Ik ben ongemanifesteerd. Alle 

wezens verblijven in Mij en Ik verblijf niet in de wezens. 

Deze hele wereld is doordrongen van Mijn Hoogste Wezen, Ik ben echter niet 

waarneembaar met de zintuigen. Alle wezens, zowel Brahma a als een plant, 

verblijven in Mijn ongemanifesteerde vorm. Een wezen dat niet in het Zelf 

verblijft, kan nooit worden ervaren of waargenomen. Daarom verblijven alle 

wezens in Mij, dat wil zeggen: zij krijgen hun individuele bestaan door Mij, het 

Zelf. Dankzij Mij, het Zelf, de basis van alles, zijn zij wat zij zijn. Omdat Ik het 

Zelf ben van alle wezens, lijkt het voor degenen die misleid zijn dat Ik in hen 

woon. Daarom zeg Ik: Ik woon niet in deze wezens omdat er geen lichamelijk 

contact is. Zelfs van aakaasza ben Ik zeker de allerinnerlijkste essentie. Datgene wat 

niet verbonden is met enig ander object, kan dit niet inhouden zoals een 

opslagplaats. 

Omdat Ik nergens mee verbonden ben, geldt: 

na ca matsthaani bhuuta ani paszya me yogamaiszvaram; 
bhuutabhr-nna ca bhuutastho mamaatmaaz bhuutabhaavanah- (5). 

IX.5. Desondanks verblijven deze wezens niet in Mij. Aanschouw Mijn 

Goddelijke Yoga! Mijn Zelf is de oorzaak van alle wezens en onderhoudt hen 

zonder in hen te verblijven.  

En toch verblijven de wezens, inclusief Brahma a niet in Mij. Aanschouw Mijn 

Goddelijke kracht en Goddelijk Mysterie, de ware natuur van het Zelf. Op dezelfde 

manier spreekt de szruti over de vrije staat van het Zelf, dat niet gebonden is aan 

enig object: 

"Vrij van gebondenheid wordt Hij nooit ergens aan gehecht" (Br r.Up. 3.9.26). 

Zie, er is nog een ander mysterie. Mijn Zelf ondersteunt alle wezens hoewel Het er 

niet aan gehecht is, doch Het woont niet in hen zoals hiervoor is aangetoond.
102

 

Vanwaar dan de woorden van de Heer: "Mij Zelf'?" Antwoord: De Heer spreekt 
over het Zelf als Mij Zelf, waarbij Hij het geheel van fysieke en materiële factoren 

(het lichaam) scheidt van het Ware Zelf en dat beschouwt als het "ik". Hiermee 

geeft Hij de algemene mening weer, waarbij Hij zeker niet gelooft, in tegenstelling 

                                                           
102 Omdat het Zelf nergens mee verbonden is. 
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tot de onwetende massa, dat de AAtman, het Zelf, anders is dan Hijzelf.
103

 Daarna 

wordt gezegd dat door Mijzelf alle dingen tot bestaan zijn gekomen en groeien. 

Ter illustratie van wat gezegd is in de twee voorgaande verzen zegt de Heer: 

yathaa ''kaaszasthito nityam b vaayuh - sarvatrago mahaan; 
tatha a sarvaan-i bhuuta ani matstha anityupadhaaraya (6). 

IX.6. Weet dat alle wezens in Mij verblijven, zoals de machtige wind die 

overal blaast, altijd in de aakaasza rust! 

Uit eigen ondervinding weten wij dat de wind die overal naar toe beweegt en zeer 

machtig is, altijd rust in de a akaasza. Op eenzelfde manier rusten alle wezens in Mij 

zonder dat zij Mij raken. Ik ben alles doordringend zoals de aakaasza. 

De Heer is het begin en einde van alle wezens. 

Net zoals de wind rust in de a akaasza, rusten alle wezens in Mij zolang de wereld zal 

bestaan. 

sarvabhuuta ani kaunteya prakr-tim b yaanti maamika am; 
kalpaks-aye punastaani kalpaadau visr-ja amyaham (7). 

IX.7. O Zoon van Kunti, alle wezens gaan aan het eind van een kalpa naar 

Mijn Prakr rti. Bij het begin van de volgende kalpa zend Ik hen weer uit. 

Prakrtti: de lagere Prakrrti, die is samengesteld uit de drie gun-a's. Het eind van een 

kalpa is de tijd van oplossing (pralaya) en het begin is de tijd van productie 

(utpatti). 

Daarom: 

prakr-tim b svaamavas-t-abhya visr-ja ami punah- punah-; 
bhuutagraamamimamb kr -tsnamavaszamb prakr-tervaszaat (8). 

IX.8. Ik stuur elke keer weer de gehele massa wezens uit met behulp van Mijn 

Prakr rti en deze zijn machteloos en worden geheel door Prakr rti beheerst. 

Met behulp van Prakrrti, dat wil zeggen: van Avidya a, die van Mij afhankelijk is, laat 

Ik alle wezens die wij nu kennen steeds weer van de Prakrrti uitgaan. Door Avidya a 
en andere oorzaken van kwaad zijn zij allen machteloos onder invloed van Prakrrti, 
dat wil zeggen: van Svabhaava of Natuur. 

De Heer is niet gebonden door Zijn handelingen. 

Wordt Gij, de Opperste Heer, door het scheppen van deze massa verschillende 

wezens niet gebonden door dharma en adharma als gevolg van deze handeling? In 

antwoord hierop zegt de Heer: 

                                                           
103 Omdat een dergelijke relatie tussen het Zelf en het lichaam een illusie is. 
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na ca maamb ta ani karmaan-i nibadhnanti dhanañjaya; 
udaasinavadaasinamasaktamb tes-u karmasu (9). 

IX.9. O Dhanañjaya, deze handelingen binden Mij niet. Ik blijf ongebonden en 

niet gehecht aan deze handelingen. 

De handelingen die nodig zijn om de ontelbare en verschillende wezens te 

scheppen, binden Mij, de IIszvara, niet. De Heer zegt nu waarom Hij niet door deze 

handelingen wordt beïnvloed: Ik, die de onveranderlijkheid van het Zelf ken, blijf 

onbewogen en ben niet gehecht aan het resultaat van de handeling en ben zonder 

het egoïstische gevoel van "Ik doe." Daarom werkt het bij anderen ook zo dat zij 

vrij zijn van dharma en adharma als er geen egoïstische gevoelens van "Ik doe" zijn 

en men niet gehecht is aan het resultaat. Als dit niet zo is, wordt een misleid mens 

gebonden door zijn handelingen zoals een zijdeworm gebonden is in zijn cocon. 

De uitspraken "Ik zend alle wezens uit" (IX.7) en "deze handelingen binden mij 

niet" zijn in tegenspraak met elkaar. Ter verklaring zegt de Heer: 

mayaa 'dhyaks-en-a prakr-tih - suuyate sacaraacaram; 
hetunaa 'nena kaunteya jagadviparivartate (10). 

IX.10. O Zoon van Kunti, onder Mijn toeziend oog brengt Prakr rti alle 

bewegende en niet-bewegende dingen voort en hierdoor wordt de wereld 

bewogen. 

Onder Mijn toeziend oog houdt in: puur als toeschouwer en als onbeweeglijke 

getuige. Mijn Maaya a, dat wil zeggen: Avidya a, die is samengesteld uit de drie gun-a's, 

brengt het universum voort met alle bewegende en niet-bewegende dingen. Zo zegt 

het vers:  

"Het is één, schitterend en verborgen in alle schepselen, allesdoordringend en het 

Innerlijke Zelf van alles, alles overziend, en de verblijfplaats van alle wezens, de 

getuige en de waarnemer, alleen en vrij van kwaliteiten" (S Zvetaszvatara Up. 6.11). 

Dit universum met alle bewegende en onbeweeglijke objecten, met alles wat 

gemanifesteerd en niet-gemanifesteerd is, wordt ontwikkeld, omdat Ik de getuige 

ben en alles overzie. Alle activiteiten in de wereld als "ik geniet, ik zie, ik hoor, ik 

heb plezier of verdriet, ik doe dit om het te krijgen en ik zal dit leren," ontstaan 

inderdaad omdat ze het onderwerp zijn van bewustzijn, bestaan in bewustzijn en 

weer eindigen in bewustzijn. Verzen als "Wie in de Hoogste Hemel (van het hart) 

de getuige is" (Tai.Br. 2.8.9) doelen hierop. Op dezelfde manier
104

 kan er niet een 

apart bewustzijn zijn dat geniet, omdat er geen ander bewustzijn is dan het Ene 

Goddelijke Wezen. Daarom is het irrelevant om te vragen
105

 "Wat is het doel van 

                                                           
104 De I Iszvara die de schepper van het Universum is, is alleen maar de getuige daarvan. 
105 De vraag "wat is het doel van de schepping," is niet terecht. Men kan niet zeggen dat het is 
bedoeld om het Allerhoogste vreugde te schenken omdat het Allerhoogste geen vreugde kent. 
Het is alleen maar bewustzijn, alleen maar getuige. Er is niet iemand of iets anders dat vreugde 
ervaart, want er is geen andere vorm van bewustzijn. De I Iszvara is één en iets dat niet bewust is, 
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deze schepping door de Eén, het Goddelijke, en de zuivere alwetende Geest en 

Bewustzijn als er geen sprake van vreugde is?" De szruti
106

 zegt: 

"Wie kan Het direct waarnemen en wie kan verklaren van waaruit en waarom deze 

bont geschakeerde schepping bestaat" (Tai.Br. 2.8.9). 

De Heer heeft ook gezegd: 

"Wijsheid wordt omvat door onwetendheid en daarom zijn de stervelingen 

misleid."
107

 (V.15) 

Het leven van de goddelozen. 

Hoewel Ik aldus eeuwig, zuiver, wijs en vrij ben, ben ik van nature Alwetend en 

het Zelf van alles: 

avajaananti maamb muud-haa maanus-imb tanumaaszritam; 
paramb bhaavamajaananto mama bhuutamaheszvaram (11). 

IX.11. Dwazen verachten Mij in Mijn menselijke gedaante, omdat zij Mijn 

hogere Wezen als Grote Heer van alle schepselen niet kennen. 

Dwazen, die niet in staat zijn om onderscheid te maken, verachten Mij omdat Ik als 

mens onder hen leef. Deze dwaze mensen begrijpen niets van Mijn hogere Wezen 

en weten niet dat Ik het Opperste Zelf ben, als a akaasza, en dat Ik de Grote Heer ben 

en het eigen Zelf van alle wezens. Doordat zij Mij steeds verachten richten zij 

zichzelf ten gronde.  

Hoe slecht staan zij ervoor?  

moghaaszaa moghakarmaan-o moghajñaanaa vicetasah-; 
raaks-asimaasurimb caiva prakr-tim b mohinimb szritaah- (12). 

IX.12. Zij hopen tevergeefs, hun daden hebben geen nut, hun kennis is ijdel en 

zonder onderscheidingsvermogen, en zij hebben de natuur van Raks wasa's en 

Asura's. 

Zij koesteren ijdele hoop. Omdat zij de Heer beledigen en hun eigen Zelf 

veronachtzamen, zijn Agnihotra en andere offerhandelingen vruchteloos. Zelfs hun 

kennen is zonder vrucht. Zij missen het vermogen om onderscheid te maken. Hun 

natuur lijkt op die van een Rakswasa of een Asura.
108

 Zij zien alleen het lichaam en 

niet het Zelf en begaan wreedheden, en hun houding is "hak, breek, drink, verslind, 

roof." 

                                                                                                                                             
kan niet genieten. Bovendien is Schepping niet bedoeld om moks wa te verkrijgen, integendeel het 
staat er haaks op. Daarom is zowel de vraag als het antwoord onmogelijk en er is ook geen aan-
leiding toe omdat Schepping wordt veroorzaakt door de Ma ayaa van de Allerhoogste. 
106 Deze szruti zegt dat het bijzonder moeilijk is om het Hoogste Zelf te kennen. 
107 Deze tekst geeft aan dat Schepping wordt veroorzaakt door ajñaana of onwetendheid. 
108 Na hun dood worden deze mensen wedergeboren als Raks wasa of Asura. De natuur van een 
Raks wasa is wreed en die van een Asura is gericht op het stelen van andermans bezittingen. Zij 
doen niet aan liefdadigheid en verrichten geen offers. 
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De wegen van trouwe toegewijden. 

Voor hen die getrouw zijn en die de Heer zijn toegewijd (Bhakti), dat wil zeggen: 

zij die de weg van mokswa gaan, geldt: 

mahaatma anastu maamb paartha daivimb prakr-timaaszritaah-; 
bhajantyananyamanaso jñaaztvaa bhuuta adimavyayam (13). 

IX.13. O Zoon van Prrtha a, de Mahaatman's, die de natuur van de Goden 

hebben, vereren Mij en richten hun geest nergens
109

 anders op, omdat zij Mij 

kennen als de onvergankelijke bron van alle wezens. 

Mahaatmans: de grote zielen.
110

 De natuur van de Goden bestaat hierin dat zij 

lichaam, geest en de zintuigen volledig beheersen en vriendelijk zijn en vol geloof 

en vertrouwen. Wezens zijn bhuuta's: alle levende schepselen en alle materiële 

dingen.  

Hoe vereren zij? 

satatamb kirtayanto maamb yatantaszca dr-d-havrataah-; 
namasyantaszca maam b bhaktyaa nityayuktaa upaasate (14). 

IX.14. Zij vereren en aanbidden Mij met grote liefde en loven Mij altijd met 

grote ijver en standvastigheid en zijn altijd toewijd. 

Zij spreken altijd over Mij, hun Heer, en Brahman zelf. Zij spannen zich altijd in 

om de zintuigen te beheersen en deugden als zelfbeheersing, vriendelijkheid en 

onschuld te beoefenen. Zij zijn standvastig in hun beloften en vereren Mij in liefde, 

Mij die hun eigen Zelf in hun eigen hart is.  

Op welke manieren vereren zij Mij? Luister: 

jñaanayajñena caapyanye yajanto maamupaasate; 
ekatvena pr-thaktvena bahudha a viszvatomukham (15). 
IX.15. Door het brengen van het offer van kennis vereren anderen Mij, de 

Alziende op verschillende manieren, als de Eén en in verscheidenheid. 

Kennis van de Heer is in zichzelf een offer. Anderen
111

 die alle andere vormen van 

verering hebben opgegeven, vereren Mij door dit offer van kennis. Deze kennis 

kan variëren van "verering door kennis van de waarheid: de Para-Brahman is 

waarlijk één," terwijl anderen eren door de wetenschap dat Heer Viswn-u Zelf bestaat 

in alle verschillende wezens als de zon en maan en dergelijke. Weer anderen 

vereren Hem als de Alziende die in alle vormen aanwezig is, waarbij zij denken dat 

de ene Heer in alle vormen bestaat en in alles gezien kan worden. 

  

                                                           
109 Met de geest op Mij gericht, het Allerinnerlijkste Zelf, dat niets anders is dan hun eigen Zelf. 
110 Diegenen van wie de geest gezuiverd is door yajña (offer). 
111 Dit zijn Brahma-nis wt tha's die aan Brahman zijn toegewijd. 
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Elke vorm van verering gaat naar de Heer. 

Als er zoveel vormen van verering bestaan hoe kunnen zij dan, zoals U zegt, alleen 

U vereren? De Heer zegt: 

ahamb kraturahamb yajñah- svadhaa 'hamahamaus-adham; 
mantro 'hamahamevaajyamahamagnirahamb hutam (16). 

IX.16. Ik ben kratu, Ik ben yajña, Ik ben svadhaa, Ik ben auswadha, Ik ben de 

mantra, Ikzelf ben de boter, Ik ben vuur, Ik ben de offerhandeling. 

Kratu is een groep Vedische offers. Yajña is de vorm van verering die door de 

smrrti wordt voorgeschreven. Svadhaa omvat het voedsel dat aan de voorvaderen 

(Pitrr's) wordt geofferd. Auswadha zijn planten, inclusief rijst en gerst die door alle 

levende wezens worden gegeten. Svadhaa kan ook voedsel in zijn algemeenheid 

betekenen, waarbij auswadha een diëet is dat bedoeld is om de zieken te helpen. Ik 

ben de mantra, de lofzang waarmee het offer wordt aangeboden aan de Pitr r's en de 

Devata a's. Ik ben het vuur waarin het offer wordt gegoten. 

pita a 'hamasya jagato maata a dhaata a pitaamahah-; 
vedyamb pavitramon4kaara r-k saama yajureva ca (17). 

IX.17. Ik ben de vader, de moeder en de stamvader van de wereld, en beschik 

over alles. Ik ben het kenbare en dat wat zuivert, het woord "Ôm" en de Rrg-, 

Saama- en Yajur-Veda. 

Beschik: over de resultaten van handelingen. 

En: 

gatirbharta a prabhuh- sa aks-i nivaasah- szaran-amb suhr-t; 
prabhavah- pralayah- stha anamb nidhaanamb bijamavyayam (18). 

IX.18. Ik ben het uiteindelijke Doel, de Drager, de Heer, de Getuige, de 

Verblijfplaats, het Toevluchtsoord en de Vriend, het Ontstaan en de Oplossing 

en Handhaver, de Schatkamer en het onvergankelijke Zaad. 

Ik ben het doel, het resultaat van handelingen en de getuige van alles wat wordt 

gedaan of wordt nagelaten door alle levende wezens. Ik ben de plaats waarin alle 

levende wezens verblijven. Ik ben het toevluchtsoord voor allen die in nood 

verkeren en Ik bevrijd iedereen die tot Mij komt uit de nood. Ik ben ieders Vriend 

en help zonder er iets voor terug te verwachten. Ik ben de oorsprong van de wereld, 

Ik ben dat waarin deze wordt opgelost en dat waarin deze verblijft. Ik ben de 

schatkamer van hetgeen levende wezens in een volgende periode zullen ervaren. Ik 

ben het onvergankelijke zaad dat alle dingen die ontkiemen doet groeien en zo lang 
zal werken als de wereld (sambsaara) zal bestaan. Alles komt voort uit zaad en omdat 

er altijd groei is kan geconcludeerd worden dat het zaad altijd zal ontkiemen. 

En: 
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tapaamyahamahamb vars-amb nigr-hn-aamyutsr-ja ami ca; 
amr-tamb caiva mr-tyuszca sadasaccaahamarjuna (19). 

IX.19. O Arjuna, Ik straal hitte uit, Ik geef droogte en laat regen stromen, Ik 

ben waarlijk zowel onsterfelijkheid als dood, het zijn en het niet-zijn. 

Als de zon straal Ik hitte uit met krachtige stralen en door andere stralen zend Ik de 

regen. Als de regen is uitgezonden, trek Ik deze gedurende acht maanden weer 

terug om ze weer uit te zenden in het regenseizoen. Ik ben de onsterfelijkheid van 

de goden (deva's) en de dood van de stervelingen. Ik ben het zijn (het gemanifes-
teerde, het gevolg), dat zichzelf manifesteert in relatie tot de oorzaak; en Ik ben het 

tegengestelde, het niet-zijn (het ongemanifesteerde, de oorzaak). De Heer bestaat 

altijd en men kan niet zeggen dat het gevolg 'zijn' is en de oorzaak 'niet-zijn'.
112

 

De resultaten van bewust uitgevoerde rituele Vedische handelingen. 

Deze wijze mensen bereiken Mij al naargelang hun kennis. Zij zijn Mij toegedaan 

en vereren Mij met de hiervoor genoemde offers, leiden op diverse manieren een 

teruggetrokken leven zoals eerder is aangegeven, en zien Mij als Eén of als anders. 

Voor degenen echter die onwetend en begerig zijn, geldt: 

traividyaa maamb somapaah- puutapaapaah- yajñairis-t-vaa svargatimb praarthayante; 
te pun-yamaasaadya surendralokamasznanti divyaandivi devabhogaan (20). 

IX.20. Zij die de drie Veda's kennen, soma drinken en gezuiverd zijn van 

kwaad, Mij vereren door te offeren en bidden om de hemel te verkrijgen, 

bereiken de heilige plaats van de Heer der Goden en genieten van de hemelse 

geneugten van de Goden. 

Mensen die de drie Veda's, de Rrg, Saaman en Yajus kennen, Soma drinken en 

daardoor worden gezuiverd van hun zonden, die Mij als de Vasu's en andere goden 

vereren door offers als Agniswtthoma en die Svarga wensen als beloning voor hun 

inspanningen, zij die honderdvoudig hebben geofferd, gaan naar de wereld van 

Indra en verkrijgen daardoor bovennatuurlijk genot (aprakrrta). 

te tamb bhuktvaa svargalokamb viszaalam- ks-in-e pun-ye martyalokamb viszanti; 
evamb trayidharmamanuprapannaah- gataagatamb kaamakaamaa labhante (21). 

IX.21. Nadat zij genoten hebben van deze onbegrensde wereld van Svarga en 

hun verdiensten zijn uitgewerkt, gaan zij naar de wereld van de stervelingen. 

Aldus de wet van de Triade volgend, zijn zij vol begeerte naar de objecten van 

begeerte en zijn zij gebonden aan het rad van wedergeboorte. 

                                                           
112 De gemanifesteerde wereld van gevolgen wordt 'zijn' genoemd en de ongemanifesteerde 
oorzaak 'niet-zijn.' We kunnen niet stellen dat de Goddelijke essentie 'niet-zijn' is want dat is 
nihilisme. Ook kan de oorzaak niet benoemd worden als het 'niet-zijn' omdat het zijn onmogelijk 
uit het niet-zijn kan ontstaan. De s zruti zegt hierover: "Hoe kan het zijn ontstaan uit het niet-zijn?" 
Chand. Up. 6) 



166 

 

Wet van de Triade: slechts het Vedische ritueel (karma) dat door de drie Veda's 

wordt opgelegd. Zij komen en gaan en blijven altijd afhankelijk. 

De Heer waakt over de belangen van degenen die Hem zijn toegewijd. 

Nu verder over de mensen met ware kennis die vrij zijn van begeerten: 

ananyaaszcintayanto maamb ye janaah- paryupaasate; 
tes-aamb nityaabhiyuktaana amb yogaks-emamb vahaamyaham (22). 

IX.22. Zij die alleen op Mij mediteren en nergens anders hun aandacht op 

richten en Mij alleen overal en altijd standvastig vereren, garandeer Ik 

ontwikkeling en zekerheid. 

Mensen die afstand doen (sambnya asin's) en die Mij in alles
113

 vereren en altijd op 

Mij mediteren en zichzelf als niet-afgescheiden zien, dat wil zeggen: die de 

Opperste God Naraayan -a als hun eigen Zelf zien, die de Werkelijkheid zien en altijd 

toegewijd
114

 zijn, verzeker Ik hun ontwikkeling. Ik geef ze wat ze nog niet bezitten 

en garandeer hen zekerheid, dat wil zeggen: het behoud van wat ze al hebben. 

Zoals gezegd in VII.17 en 18: zij zijn Mijn eigen Zelf en zijn Mij zeer dierbaar.  

Tegenwerping: Ook aan andere toegewijden garandeert de Heer ontwikkeling en 

zekerheid. 

Antwoord: Inderdaad, zonder twijfel garandeert de Heer ook hun ontwikkeling en 

zekerheid, maar er is dit verschil: terwijl deze andere toegewijden ook voor eigen 

nut en zekerheid werken, doen degenen die alles beschouwen als zichzelf, dit niet. 

Deze laatste groep heeft nimmer wensen over het leven of de dood en alleen de 

Heer is hun toevlucht. En daarom garandeert de Heer zelf hun ontwikkeling en 

zekerheid.  

Andere toegewijden vereren de Heer in onwetendheid. 

Tegenwerping: Als andere goden (Devata a's) alleen maar Uzelf zijn, dan vereren 

hun gelovigen toch ook Uzelf? 

Antwoord: Inderdaad dat is juist: 

ye 'pyanyadevataabhaktaa yajante szraddhayaa 'nvitaah-; 
te 'pi maameva kaunteya yajantyavidhipuurvakam (23). 

IX.23. O Zoon van Kunti, zelfs zij die andere Goden zijn toegewijd en Hen 

waarachtig vereren, vereren in wezen Mij ook, in onwetendheid. 

Waarachtig betekent: gelovend in het resultaat van de verering van deze Goden. 

Waarom zegt Ge dat zij vereren in onwetendheid? Dit is de reden: 

IX.24. Ik ben waarlijk de Heer en geniet van alle offers, zij kennen Mij echter 

niet in waarheid en daarom falen zij. 

                                                           
113 Die Mij in alles zien en zonder beperkingen. 
114 Die altijd en oprecht dhya ana toepassen. 
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Als de betreffende Devata a115
 aan wie offers worden opgedragen, ben Ik de Heer en 

geniet van alle verplichte offers die in de szruti en smrrti staan. Ik ben waarlijk de 

Heer van de offers (yajña) zoals in VIII.4 wordt gezegd. Zij kennen Mij dus niet 

zoals Ik ben. Omdat zij Mij in onwetendheid hebben vereerd, krijgen zij dus niet 

het resultaat van het offer.
116

 

Ook degenen die toegewijd zijn aan andere Goden, verkrijgen
117

 de resultaten van 

de offers hoewel zij Mij vereren in onwetendheid. Hoe gaat dat?  

yaanti devavrataa devaan pitra-nyaanti pitr-vrata ah-; 
bhuuta ani yaanti bhuutejya a yaanti madyaajino 'pi maam (25). 

IX.25. Zij die de Goden vereren, gaan naar deze Goden; zij die de Pitrr's 

vereren, gaan naar de Pitrr's; naar de Bhuuta's gaan zij die de Bhuuta's vereren. 

Zij die Mij vereren, komen naar Mij. 

Zij die de Goden vereren en van wie de toewijding en beloften zijn gericht op de 

Goden, gaan naar deze Goden. Zij die de Pitr r's vereren, zoals de Agniswvatta's die 

szraddhaa en andere rituelen uitvoeren uit verering voor de Pitrr's, gaan naar de Pitrr's. 

De Bhuuta's zijn de Vinayaka's (Demonen), de heerscharen van de Maatrr's, de vier 

Bhaagini's, en dergelijke. Zij die Mij vereren, dat wil zeggen: degenen die Vis wn-u 

vereren, komen naar Mij. Uit onwetendheid vereren de mensen Mij niet, hoewel 

het evenveel inspanning vergt [als wanneer zij Mij wel vereren]. Daarom 

verkrijgen zij slechts minimale resultaten.  

Toewijding aan de Opperste Heer is gemakkelijk. 

Degenen die Mij vereren, verkrijgen niet alleen oneindige resultaten omdat zij een 

staat verwerven vanwaar zij niet meer terugkeren in deze wereld; het wordt hun 

ook gemakkelijk gemaakt om Mij te vereren. Hoe werkt dat? 

patramb pus-pamb phalamb toyamb yo me bhaktyaa prayacchati; 
tadahamb bhaktyupahr-tamasznaami prayataatmanah- (26). 

IX.26. Van iemand met een zuiver gemoed en die Mij is toegewijd, neem Ik elk 

offer aan dat in devotie wordt gedaan: een boomblad, een bloem, een vrucht of 

water. 

Daarom: 

yatkaros-i yadasznaasi yajjuhos-i dadaasi yat; 
yattapasyasi kaunteya tatkurus-va madarpan-am (27). 

                                                           
115 Als de Vasu's en andere Devata a's aan wie offers worden opgedragen, geniet Ik alle offers. Als 
Antaryaamin en de Innerlijkste Heerser van het Universum ben ik de Heer van alle offers. 
116 Omdat zij hun handelingen niet aan Mij hebben opgedragen, keren zij weer terug naar deze 
wereld vanuit de sfeer die zij bereikt hadden op grond van hun offers. 
117 Verering van andere Goden is niet zonder nut. Mensen die dit doen, verkrijgen resultaten al 
naar gelang de vorm van verering, maar zij moeten na verloop van tijd terugkeren naar deze 
wereld. 
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IX.27. Doe alles als offer aan Mij: wat ge ook doet, eet, offert of geeft en welke 

onthouding ge ook toepast! 

Doe alles als een offer aan Mij, wat ge ook uit Uzelf doet, dat wil zeggen: niet 

verplicht door de szaastra, en welke in szruti of smrrti opgelegde offers ge ook verricht, 

en wat voor kostbaarheden ge ook weggeeft aan braahman-a's en anderen. 

Luister naar wat ge verkrijgt als ge zo handelt: 

szubhaaszubhaphalairevamb moks-yase karmabandhanaih-; 
sambnyaasayogayuktaatmaa vimukto maamupais-yasi (28). 

IX.28. Op deze manier wordt ge bevrijd van de banden van de handelingen, 

zowel goede als slechte. Als ge vrij zijt en met de geest gericht door de Yoga 

van afstand doen, zult ge tot Mij komen. 

Op deze manier: als ge zo alles aan Mij opoffert. Deze Yoga van het afstand doen 

bestaat uit het volledig offeren van alles aan Mij. Het is afstand doen omdat alles 

aan Mij wordt opgedragen en het is ook Yoga omdat het een handeling (karma) is. 

Op deze manier zult ge nog in dit leven bevrijd worden van alle banden omdat de 

geest gericht is door de Yoga van afstand doen. Als het lichaam sterft, zult ge tot 

Mij komen. 

De Allerhoogste is onpartijdig. 

Tegenwerping: De Heer kent dus zowel liefde als haat, omdat Hij zijn genade 

alleen aan Zijn toegewijden geeft en niet aan anderen. 

Antwoord: Dit is niet zo: 

samo 'hamb sarvabhuutes-u na me dves-yo 'sti na priyah-; 
ye bhajanti tu maamb bhaktyaa mayi te tes-u caapyaham (29). 

IX.29. Ik ben in alle wezens gelijk en Ik ken geen liefde of haat. Zij die Mij 

toegewijd vereren, verblijven in Mij en Ik in hen. 

Ik ben als vuur: net zoals vuur alleen degenen verwarmt die er naar toegaan en niet 

degenen die op een afstand blijven, zo geef Ik Mijn genade aan degenen die Mij 

zijn toegewijd en niet aan anderen. Vanzelfsprekend verblijven degenen die Mij, de 

Heer, toegewijd vereren in Mij, echter niet omdat Ik aan hen gehecht ben. Met 

dezelfde vanzelfsprekendheid ben Ik ook in hen en niet in anderen. Hierdoor kan 

men niet stellen dat Ik deze anderen haat.
118

 

                                                           
118 Degenen die Mij zijn toegewijd en de verplichtingen van hun kaste en groep uitvoeren, wor-
den als gevolg van deze onuitsprekelijk grote toewijding, zuiver van geest. Zij verblijven in Mij, 
dat wil zeggen: hun geest wordt opgegeven voor Mijn aanwezigheid. En omdat Ik simpel en heel 
gewoon in hun nabijheid ben, krijgen zij alle goeds van Mij. Op dezelfde manier waarop het 
allesdoordringende Zonlicht weerspiegelt wordt in een heldere spiegel, is de Heer op een van-
zelfsprekende wijze alleen aanwezig in mensen van wie de geest door toewijding gezuiverd is 
van alle smetten. In IX.13 is gezegd dat zij die de natuur van de goden hebben, toegewijd zijn 
aan de Heer. 
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Ook mensen van lage kaste verkrijgen zaligheid door Toewijding. 

Ik zal U nu vertellen hoe voortreffelijk toewijding aan Mij is: 

api cetsuduraacaaro bhajate ma amananyabhaak; 
saadhureva sa mantavyah- samyagvyavasito hi sah- (30). 

IX.30. Zelfs als een grote zondaar alleen Mij, en Mij alleen, vereert moet men 

hem als rechtschapen zien omdat hij rechtmatig en vastbesloten is. 

Hij is rechtmatig en vastbesloten: hij heeft een juist besluit genomen. Door de 

slechte gewoonten in zijn uiterlijke leven op te geven en door de kracht van zijn 

juiste besluit, geldt: 

ks-ipramb bhavati dharmaatma a szaszvacchaantimb nigacchati; 
kaunteya pratijaanihi na me bhaktah- pran-aszyati (31). 

IX.31. O Zoon van Kunti, hij zal weldra een rechtvaardig mens worden en 

eeuwige vrede verwerven; begrijp dat iemand die Mij is toegewijd nooit 

verloren gaat! 

Luister, dit is de opperste waarheid, gij moet weten dat iemand die Mij met hart en 

ziel is toegewijd nooit zal vergaan. 

maamb hi paartha vyapaaszritya ye 'pi syuh- paapayonayah-; 
striyo vaiszyaastatha a szuudraaste 'pi yaanti paraamb gatim (32). 

IX.32. O Zoon van Prrtha, ook zij die in zonde geboren zijn: vrouwen, vaiszya's 

en szu udra's en hun toevlucht in Mij zoeken, bereiken het Hoogste Doel. 

De Yoga van Toewijding. 

kimb punarbraahman-aah- pun-yaa bhaktaa ra ajars-ayastathaa; 
anityamasukhamb lokamimamb praapya bhajasva maam (33). 

IX.33. Dit geldt zeker voor de heilige braahman -a's en de koninklijke Zieners 

die Mij zijn toegewijd. Eert Mij omdat ge deze vergankelijke en vreugdeloze 

wereld hebt ervaren! 

Heilig betekent zuivere geboorte. Deze wereld is de wereld van de mensen; een 

menselijke geboorte
119

 is het middel tot spiritueel streven (puruswaartha) en is zeer 

moeilijk te verkrijgen. 

Verder, 

manmanaa bhava madbhakto madyaaji maamb namaskuru; 
maamevais-yasi yuktvaivamaatmaanamb matparaayan-ah- (34). 

                                                           
119 Omdat niet-menselijke wezens als dieren niet geschikt zijn voor een leven van toewijding aan 
de Heer. Zij die een menselijke geboorte hebben verkregen zouden een leven van toewijding aan 
de Heer moeten leiden. 
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IX.34. Richt uw geest op Mij, wees Mij toegewijd, offer aan Mij en buig u voor 

Mij! Aldus standvastig en met Mij als uw Opperste Doel, zult ge Mij, Uzelf, 

bereiken. 

Mij: Vasudeva. Standvastig: in gedachten (citta). Ik ben het Zelf van alle wezens en 

Ik ben het Opperste Doel. 

iti raajavidya a raajaguhyayogo na ama navamo 'dhyaayah-. 
Dit is het einde van het negende hoofdstuk getiteld: 

DE YOGA VAN DE OPPERSTE WIJSHEID EN HET 

OPPERSTE MYSTERIE. 
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HOOFDSTUK X. 

GODDELIJKE MANIFESTATIES. 

De Heer is de bron van alle manifestaties. 

In het zevende en negende hoofdstuk is de essentie van de natuur van de Heer en 

Zijn manifestaties aangegeven. Het is nu noodzakelijk om te laten zien in welke 

vormen van 'zijn' men zich de Heer moet voorstellen. Hoewel al eerder besproken, 

is het nodig om de essentie van de natuur van de Heer te beschrijven, omdat deze 

zeer moeilijk te begrijpen is. Daarom zegt de Heer: 

bhuuya eva mahaaba aho szr-n-u me paramamb vacah-; 
yatte'hamb  priyamaan-aaya vaks-yaami hitakaamyayaa (1) 

De gezegende Heer zei: 

X.1. O Machtigarmige, luister opnieuw naar Mijn Hoogste woorden die Ik tot 

U zal spreken, omwille van Uw welzijn! 

Hoogste: omdat datgene dat wordt geopenbaard niet overtroffen kan worden. 

Geluk: gij zijt zo verheugd over Mijn woorden dat het lijkt alsof ge de nectar der 

onsterfelijkheid drinkt. 

Waarom zou Hij er over spreken? De Heer zegt: 

na me viduh- suragan-aah- prabhavamb na mahars-ayah-; 
ahamaadirhi devaana amb mahars-in-aamb ca sarvaszah- (2). 

X.2. Zowel de Goden als de Grote Rrswi's kennen Mijn oorsprong (Prabhava) 

niet, want Ik ben de bron van alle Goden en Grote Rrs wi's. 

Prabhava, dat hier vertaald is met oorsprong kan ook betekenen "Grote macht van 

de Heer." Rrswi's: zoals Bhr rgu. 

Bovendien: 

yo maamajamanaadimb ca vetti lokamaheszvaram; 
asammuud-hah - sa martyes-u sarvapaapaih - pramucyate (3). 

X.3. Wie Mij kent als ongeboren en zonder begin, als de grote Heer van alle 

werelden, is als sterveling niet misleid en wordt van alle zonden bevrijd. 

Omdat Ik de oorsprong ben van de Goden en de Grote R rswi's, kan Mijn bestaan geen 

oorzaak hebben, en daarom ben Ik ongeboren en zonder begin. Omdat Ik geen 

begin heb, ben Ik niet geboren. Niet misleid betekent zonder misleiding. Alle 
zonden: bewust of onbewust begaan. 

In verband met het hiernavolgende ben Ik eveneens de grote Heer van alle 

werelden: 

buddhirjñaanamasammohah- ks-amaa satyamb damah- szamah-; 
sukhamb duh-khamb bhavo 'bhavo bhayamb caabhayameva ca (4). 
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X.4. Onderscheidingsvermogen, wijsheid, nietmisleid zijn, geduld, waarheid, 

zelfbeheersing, kalmte, geluk, pijn, geboorte, dood, vrees en moed, ... 

Onderscheidingsvermogen (buddhi), is de kracht van het innerlijk orgaan (antah-
karan-a) om de subtiele gedachten te kunnen begrijpen. Hij die deze kracht heeft, 

wordt waarlijk intelligent genoemd. Wijsheid is de kennis van het Zelf en daarmee 

verwante aspecten. Niet-misleid zijn betekent: handelen met onderscheidingsver-

mogen als er op een bepaald moment iets moet worden gedaan of moet worden ge-

weten. Geduld: niet reageren in de geest als men wordt aangevallen of beledigd. 

Waarheid: vertellen wat men op dat moment hoort of ziet met de bedoeling om dat 

de ander werkelijk duidelijk te maken. Zelfbeheersing: de uiterlijke zintuigen tot 

rust brengen. Kalmte: de rust van het innerlijke orgaan of antah-karan-a. 

ahimbsaa samata a tus-t-istapo daanamb yaszo 'yaszah-; 
bhavanti bhaavaa bhuuta anaamb matta eva pr-thagvidhaah- (5). 

X.5. ... onschuld, gelijkmoedigheid, tevredenheid, strenge onthouding, goed-

geefsheid, eer, schande. Al deze verschillende staten in schepselen rijzen uit-

sluitend op in Mij. 

Onschuld: geen kwaad doen aan levende wezens. Tevredenheid: genoeg hebben 

aan wat men heeft. Strenge onthouding: kastijding van het lichaam samen met 

beheersing van de zintuigen. Goedgeefsheid: het eigen bezit met anderen delen 

voor zover de eigen middelen dat toelaten. Eer: door dharma, schande: door 

adharma. Alle bovenvermelde staten waarin levende wezens kunnen verkeren, 

rijzen uitsluitend op in Mij, de Heer IIszvara, naar rato van hun respectievelijke 

karma. 

Bovendien: 

mahars-ayah- sapta puurve catvaaro manavastathaa; 
madbhaavaa maanasaa ja ata a yes-aamb loka imaah - prajaah- (6). 

X.6. De zeven Grote Rrswi's en de vier aloude Manu's bestaan in Mij en zijn uit 

Mijn geest geboren. Uit hen zijn alle schepselen van de wereld ontstaan. 

De zeven Grote Rrswi's, bijvoorbeeld Bhrrgu en de vier aloude Manu's die bekend 

staan als Savarn -i's, hadden hun geest uitsluitend op Mij gericht en waren hierdoor 

voorzien van de macht van Vis wn-u. Zij zijn door Mij alleen met de geest geschapen. 

Alle bewegende en niet-bewegende schepselen zijn uit de Manu's en de Grote Rrswi's 

geboren.
120

 

  

                                                           
120 De Heer is niet alleen de materiële oorzaak (prakr rti) van alles, maar als de Alwetende Heer, de Heer van 
alles is, is Hij ook Heerser over alles omdat Hij de Grote R rswi's en de Manu's heeft voortgebracht. Van Bhr rgu 
tot Vasiswt tha waren de Grote R rswi's alwetend en waren de oorspronkelijke leraren van de Traditionele wijsheid. 
De Manu's waren de Heersers van de schepselen en waren zelf Goden. Beiden behoorden tot de eerste tijden 
en werden geboren uit de geest van de Heer. De Grote R rswi's en Manu's hadden hun geest uitsluitend op de 
Alwetende Heer gericht, waren hierdoor begiftigd met de macht van Vis wn-u en hadden wijsheid en macht. De 
huidige bewoners van deze wereld zijn door geboorte en kennis hun schepselen. 
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Kennis van de Glorie van de Heer leidt tot Yoga. 

etaamb vibhuutim b yogamb ca mama yo vetti tattvatah -; 
so 'vikampena yogena yujyate naatra sambszayah- (7). 

X.7. Hij die Mijn glorie en macht in waarheid kent, heeft onwankelbare Yoga, 

onwankelbare Yoga, daaraan is geen twijfel. 

Hij die in waarheid de enorme omvang van Mijn bewustzijn
121

 en Mijn 

manifestaties (Yoga) kent is begiftigd met een onwankelbare Yoga, dat wil zeggen: 

met standvastigheid in ware kennis.
122

 Voor Yoga kan hier ook worden gelezen: 

datgene dat voortkomt uit Yoga, namelijk de kracht om machtige dingen en 

Alwetendheid
123

 te bereiken en te beheersen. 

Wat is die onwankelbare Yoga waarmee zij zijn begiftigd? Dit is het antwoord: 
ahamb sarvasya prabhavo mattah - sarvamb pravartate; 
iti matvaa bhajante maamb budhaa bhaavasamanvitaah- (8). 

X.8. Ik ben de bron van alles en uit Mij komt alles voort. Wijze mensen 

vereren Mij op deze manier in meditatie. 

Ik, de Opperste Brahman en Vasudeva genaamd, ben de oorsprong van de hele 

wereld. Uit Mij
124

 alleen komt het universum met al zijn bewegingen voort, zoals 

ontstaan en verdwijnen, oorzaak en gevolg, en genot. De wijzen die de Opperste 

Werkelijkheid
125

 kennen, denken dit en vereren Mij hartstochtelijk, terwijl zij 

gevestigd zijn in meditatie over de Opperste werkelijkheid. 

Bovendien: 

maccittaa madgatapraan-aa bodhayantah- parasparam; 
kathayantaszca maamb nityam b tus-yanti ca ramanti ca (9). 

X.9. Met hun geest gericht op Mij, alle levenskracht gericht op Mij en elkaar 

onderwijzend, spreken zij altijd over Mij en zijn tevreden en gelukkig. 

Al hun zintuigen (praan-a's), bijvoorbeeld de ogen, zijn geheel verzadigd in Mij. Een 

andere uitleg is dat hun hele leven (pra an-a) aan Mij is toegewijd. Zij spreken altijd 

over Mij als vol van hoogste wijsheid, kracht, macht en andere kwaliteiten. Op 

deze manier worden zij bevredigd en zijn zeer gelukkig alsof zij in het gezelschap 

van hun geliefden zijn. 

  

                                                           
121 Hij die Mij als oneindig kent. 
122 Kennis van het Gemanifesteerde is de toegang tot kennis van het Ongemanifesteerde. 
123 Dat wil zeggen: hij die weet dat de macht en wijsheid van de Grote R rswi's en Manu's slechts een heel klein 
gedeelte van de macht en wijsheid van de Heer uitmaken. 
124 Alles beweegt in overeenstemming met de Wet, terwijl het door Mij als de Hoogste Wetgever (Innerlijke 
Regulator) wordt voortbewogen en beheerst. 
125 Alleen degenen die de leegheid zien van het leven in de wereld, zijn geschikt voor een leven van toewij-
ding aan de Heer. Als zij de Heer kennen als het Zelf van alles, de Oorzaak van alles en als de Alwetende 
Heer van alles, worden zij aan Mij toegewijd. De kennis van de Opperste Werkelijkheid brengt liefde, zorg 
en eerlijkheid en dit leidt tot toewijding  aan de Heer. 
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De Heer schenkt wijsheid aan Zijn toegewijden. 

tes-aamb satatayuktaanaamb bhajataam- pritipuurvakam; 
dadaami buddhiyogamb tamb yena maamupayaanti te (10). 

X.10. Aan degenen die Mij altijd zijn toegewijd en die Mij met liefde vereren 

geef Ik de Yoga van het onderscheidingsvermogen waarmee zij tot Mij komen.  

Aan degenen die Mij altijd zijn toegewijd en die Mij uit liefde voor Mij vereren, en 

niet uit eigenbelang, geef Ik de Yoga van ware kennis (buddhi-yoga) van Mijn 

essentiële natuur. Hierdoor kennen zij
126

 die Mij vereren 'met de geest op Mij 

gericht' (X.9), Mij als de Opperste Heer, het Zelf, en als hun eigen Zelf. 

Waarom schenkt Gij de Yoga van ware kennis (buddhi-yoga) aan degenen die U 

zijn toegewijd? En welke belemmering op de weg naar U wordt verwijderd door 

toepassing van de Yoga van ware kennis die U schenkt aan degenen die U zijn 

toegewijd? Hierop antwoordt de Heer: 

tes-aamevaanukampaarthamahamajñaanajamb tamah-; 
na aszayaamyaatmabhaavastho jñaanadipena bhaasvataa (11). 

X.11. Uit puur mededogen verdrijf Ik de duisternis van onwetendheid door 

het heldere licht van kennis, want Ik woon in hun eigen zelf.  

Uit puur mededogen betekent: uit barmhartigheid en zorg over hoe zij geluk-

zaligheid kunnen verkrijgen. Ik woon in hun antah-karan-a127
 waarin alleen aan het 

Zelf wordt gedacht en vernietig de duisternis van onwetendheid, de illusies die het 

gevolg zijn van een gebrek aan onderscheidingsvermogen. De duisternis wordt 

verdreven door het licht van wijsheid en onderscheidingsvermogen, dat gevoed 

wordt door de olie van zuivere Toewijding (Bhakti-prasaada), aangewakkerd door 

een wind van oprechte meditatie op Mij en gebaseerd op een kern van juiste 

intuïtie en gezuiverd door vroomheid, kuisheid en andere deugden. Dit wordt 

vastgehouden in de antah-karan-a, die volledig losgemaakt is van alle bezigheden 

van de wereld en is geplaatst in de beschutting van de geest die zich heeft 

teruggetrokken van zintuiglijke objecten en niet geraakt wordt door gehechtheid en 

afkeer, en schijnt met het licht van ware kennis dat het gevolg is van voortdurende 

toepassing van concentratie en meditatie. 

                                                           
126 Alleen degenen die op deze manier zijn toegewijd aan de Heer kunnen Buddhi-Yoga verkrijgen. Dit is de 
allerhoogste staat van de antah -karan-a die veroorzaakt wordt door Dhya ana en waardoor zij de staat van de 
Heer bereiken die zonder beperkingen is. 
127 Dat wil zeggen: in dat gedeelte van de antah -karan-a dat alleen op het niveau van de Geest functioneert. 
Duisternis op dit niveau omvat zowel de onwetendheid die geen begin heeft als de bedrieglijke waarnemin-
gen die er het gevolg van zijn. Dit kan niet worden weggenomen door enige materiële oorzaak omdat materie 
van dezelfde orde is als de duisternis zelf. Daarom zegt de Heer dat Hijzelf de duisternis verdrijft. De Geest 
(Caitanya) kan echter niet direct duisternis verdrijven. Het is alleen maar een intellectuele staat die een tot 
dan toe onbekend object belicht. Vandaar dat de Geest onwetendheid verdrijft door via een intellectuele staat 
te stralen zoals bijvoorbeeld door de leer van de S Zaastra wordt opgewekt. Ofwel de Geest manifesteert zichzelf 
door een intellectuele staat of een intellectuele staat wordt doordrongen door de Geest en zo worden duister-
nis en illusies verdreven. 
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De vraag van Arjuna over de manifestaties van de Heer. 
Nadat hij gehoord heeft over de Glorie en geheime Kracht van de Heer zegt Arju-

na: 

paramb brahma paramb dhaama pavitramb paramamb bhavaan; 
purus-amb szaaszvatamb divyamaadidevamajamb vibhum (12). 

Arjuna zei: 

X.12. Gij zijt de Opperste Brahman, het Allerhoogste Licht en de Allerhoogste 

Zuivering. Alle Rrs wi's noemen U Eeuwig, de Goddelijke Puruswa, de Eerste God, 

niet-geboren en Allesdoordringend; ... 

De Opperste Brahman is het Hoogste Zelf. De Eerste God is de God die is vóór 

alle andere Goden. Rrswi's: zoals Vasiswttha.  

aahustvaamr-s-ayah- sarve devars -irnaaradastathaa; 
asito devalo vyaasah- svayamb caiva bravis-i me (13). 

X.13. ... de goddelijke wijze Naarada zegt dit, evenals Asita, Devala en Vyaasa, 

en Gij zegt het nu Zelf ook tegen mij. 

sarvametadr-tam b manye yanmaamb vadasi keszava; 
na hi te bhagavanvyaktimb vidurdevaa na daanavaah- (14). 

X.14. Ik geloof dat alles wat Gij mij zegt waar is, want noch de Goden noch de 

Daanava's kennen Uw manifestatie, O Heer. 

Omdat Gij de oorsprong zijt van Goden en anderen, en daarom: 

svayamevaatmanaa ''tmaanamb vettha tvamb purus-ottama; 
bhuutabhaavana bhuutesza devadeva jagatpate (15). 

X.15. Alleen door Uzelf kent Gij Uzelf,
128

 O Hoogste Purus wa, O Bron van de 

schepselen, O Heer van de schepselen, O God der Goden, O Heerser van de 

wereld. 

Kent Uzelf: als de Heer,
129

 als de IIszvara met onovertroffen wijsheid, macht en 

andere vermogens. 

vaktumarhasyaszes-en-a divyaa hyaatmavibhuutayah-; 
yaabhirvibhuutibhirloka animaambstvamb vyaapya tis-t-hasi (16). 

X.16. Vertelt U mij alstublieft
130

 alles over Uw goddelijke manifestaties 

waarmee Gij alle werelden doordringt, en erin verblijft! 

kathamb vidyaamahamb yogimbstva amb sadaa paricintayan; 
kes-u kes-u ca bhaaves -u cintyo 'si bhagavanmayaa (17). 

                                                           
128 U, Uzelf, dat wil zeggen: zonder het te hebben geleerd: kent Uzelf, dat wil zeggen: de absolute natuur van 
Uzelf. Door Uzelf: niet als iets buiten U. 
129 Zelfs Uw gekwalificeerde natuur als de Heer van het Universum en dergelijke kan niet door anderen 
worden waargenomen. 
130 Omdat Uw natuur die gekend moet worden, voor anderen onzichtbaar is. 
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X.17. O Yogi, hoe
131

 zal ik U kennen in voortdurende meditatie. O Heer, aan 

welke van Uw manifestaties moet ik denken? 

vistaren -aatmano yogamb vibhuutim b ca janaardana; 
bhuuyah - kathaya tr-ptirhi szr-n-vato naasti me 'mr-tam (18). 

X.18. O Janaardana, vertel mij nog eens heel precies alles over Uw macht en 

Glorie, want ik kan er niet genoeg van krijgen om over het onsterfelijke te 

horen! 

Vertel mij heel gedetailleerd alles over Uw geheime macht (Yoga) en heerschappij 

(aiszvarya) en de verschillende aspecten waarop gemediteerd moet worden! Hij 

wordt Janaardana genoemd, omdat Hij de Asuura's, de mensen (jana's) die de 

vijanden van de Goden zijn, naar de hel stuurt of doet gaan (ardayati). Ook roepen 

alle mensen Hem aan om succes te hebben in de wereld of om gered te worden. 

Vertel het mij nog eens hoewel het al eerder is gezegd, want ik kan er niet genoeg 

van krijgen om te luisteren naar de onsterfelijke woorden (ambrosia) die uit Uw 

mond klinken! 

De Heer geeft een opsomming van Zijn manifestaties. 

De Gezegende Heer sprak: 

hanta te kathayis-yaami divyaa hyaatmavibhuutayah-; 
praadhaanyatah- kuruszres-t-ha na astyanto vistarasya me (19). 

De Heer zei: 

X.19. Luister, O beste van de Kuru's, Ik zal U nu de belangrijkste van Mijn 

hemelse Manifestaties verklaren. Mijn macht is zonder limiet. 

Ik zal U nu vertellen over Mijn hemelse manifestaties die het belangrijkste zijn, dat 

wil zeggen: waarin deze op zichzelf het meest belangrijk zijn. Zelfs een eeuw is te 

kort om ze allemaal te beschrijven, omdat er geen limiet is aan Mijn Manifestaties.  

Om te beginnen, luister nu hiernaar: 

ahamaatmaa gud-aakesza sarvabhu uta aszayasthitah-; 
ahamaadiszca madhyamb ca bhuuta anaamanta eva ca (20). 

X.20. O Guddaakesza, Ik ben het Zelf dat in het hart van alle wezens gezeten is. 

Ik ben het begin, het midden en het einde van alle wezens.  

Ge dient Mij te zien als het innerlijkste Zelf, dat zetelt in het hart van alle wezens. 

Gud-aakesza betekent 'overwinnaar van slaap' of 'iemand met dicht haar'. Iemand die 

niet in staat is om Mij te zien als het Zelf zou Mij kunnen zien in de zaken die 

hierna worden genoemd. Want Ik ben het begin, de ondersteuning en het einde van 
alle wezens. 

                                                           
131 Op welke manier moet ik met mijn beperkte begrip voortdurend over U mediteren, zodat mijn 
denken daardoor gezuiverd zal worden en ik U onvoorwaardelijk zal kennen? 
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aadityaanaamahamb vis -n-urjyotis-a amb ravirambszumaan; 
maricirmarutaamasmi naks -atraan-aamahamb szaszi (21). 

X.21. Van de AAditya's ben Ik Viswn -u, van de stralende hemellichamen ben Ik 

de Zon. Ik ben Marici van de Maruts en van de Naks watra's (maanhuizen) ben 

Ik de Maan. 

Van de 12 AAditya's ben Ik de AAditya die Vis wn-u wordt genoemd. Maruts zijn 

bepaalde Goden. 

vedaanaamb saamavedo 'smi devaanaamasmi vaasavah-; 
indriyaan-aamb manaszcaasmi bhuuta anaamasmi cetanaa (22). 

X.22. Van de Veda's ben Ik de Saama-Veda en van de Goden ben Ik Va asava 

(Indra). Van de zintuigen ben Ik Manas en Ik ben de Intelligentie van de 

levende wezens. 

Met Goden wordt bedoeld: de Rudra's en de AAditya's. Va asava is één van de namen 

van Indra. Van de elf zintuigen ben Ik de geest. Cetanaa, het gewaarworden of 

intelligentie, is de staat van
132

 het intellect (buddhi) die wordt gemanifesteerd in het 

geheel van het lichaam en de zintuigen. 

rudraan-a amb szan4karaszcaasmi vitteszo yaks-araks-asaam; 
vasuunaamb paavakaszcaasmi meruh- szikharin -aamaham (23). 

X.23. Van de Rudra's ben Ik S Zan 4kara (S Ziva), van de Yakswa's en Rakswasa's ben 

Ik de God van de rijkdom. Van de Vasu's ben Ik Agni en van de bergen ben 

Ik de Meru. 

Er zijn elf Rudra's en acht Vasu's. De God van de rijkdom is Kubera. 

.purodhasaamb ca mukhyamb maamb viddhi paartha br-haspatim; 
senaaninaamahamb skandah- sarasaamasmi saagarah- (24). 

X.24. O Zoon van Prrtha a, weet dat de opperpriesters van de Koningen Mij 

kennen als Brrhaspati, de eerste onder hen! Van de legeraanvoerders ben Ik 

Skanda en van de wateren ben Ik de oceaan. 

Brrhaspati is het hoofd van de priesters, omdat hij de huispriester van Indra is. 

Skanda is de bevelhebber van de Goden. Van de wateren in de natuur die de Goden 

hebben gemaakt, ben Ik de oceaan. 

mahars-in-a amb bhr-gurahamb giraamasmyekamaks-aram; 
yajñaanaamb japayajño'smi stha avaraan-aamb himaalayah- (25). 

X.25. Van de Grote Rrswi's ben ik Bhr rgu, van alle woorden ben Ik het woord 

'Ôm'. Van de offergaven ben Ik Japa, het geprevelde gebed en van de 

onbeweeglijke dingen ben Ik de Hima alaya. 

                                                           
132 Het toont zich in het totale lichaam, doordringt het tot aan de dood en is het middel waarmee de Geest of 
het Bewustzijn zich manifesteert. 
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aszvatthah- sarvavr-ks-aan -aamb devars-in-aamb ca naaradah-; 
gandharvaan-a amb citrarathah- siddhaanaamb kapilo munih- (26). 

X.26. Van de bomen ben Ik de heilige vijgeboom (Aszvattha) en van de 

Goddelijke R rswi's ben Ik Na arada, van de hemelse zangers (Gandharva's) ben Ik 

Citraratha en van de volmaakte mensen (Siddha's) ben Ik de Wijze Kapila. 

Goddelijke Rrswi's zijn Goden die tegelijkertijd R rswi's zijn en zieners van mantra's. De 
volmaakte mensen (Siddha's) hebben bij hun geboorte een hoge graad van Dharma, 

kennis en onthechting van wereldlijke dingen, en oppergezag meegekregen. 

uccaih-szravasamaszvaana amb viddhi maamamr-todbhavam; 
airaavatamb gajendraan-a amb naraan-aamb ca naraadhipam (27). 

X.27. Weet dat Ik onder de paarden Uccaih-szravas ben die uit Amrrta is 

geboren, van de koninklijke olifanten ben Ik Aira avata en onder de mensen ben 

Ik de koning!   

Uccaih-szravas is de naam van het koninklijke paard dat geboren werd uit de 

hemelse oceaan (Melkweg) toen deze werd gekarnd voor de amr rta (ambrozijn). 

Weet dat Ik onder de koninklijke olifanten Airaavata ben, een nakomeling van 

Ira avat! 

aayudhaanaamahamb vajramb dhenuunaamasmi kaamadhuk; 
prajanaszcaasmi kandarpah- sarpaan-aamasmi vaasukih- (28) 

X.28. Van de wapens ben Ik de bliksemschicht en onder de koeien ben Ik 

Ka amadhuk, Ik ben Kandarpa, de verwekker, en onder de slangen ben Ik 

Va asuki. 

De bliksemschicht is Vajra die gemaakt is van de beenderen van Dadhici. 

Kaamadhuk is de koe van Vasiswttha die alles gaf dat men zich wenste, ook wel: elke 

koe die veel melk geeft. Kaamadhuk betekent Ka ama of liefde. Vaasuki is de heerser 

van de slangen. 

anantaszcaasmi naagaana amb varun-o yaadasaamaham; 
pitra-n-aamaryamaa caasmi yamah - sambyamataamaham (29). 

X.29. Onder de slangen ben Ik Ananta en van de waterwezens ben Ik Varun -a, 

van de Pitrr's ben Ik Aryaman, Ik ben Yama onder de heersers. 

Ananta is de koning van de slangen. Varun-a is de koning van de watergoden. 

Waterwezens: de Devata a's of Goden die met de wateren verbonden zijn. Aryaman 

is de koning van de Pitr r's. 

prahlaadaszcaasmi daitya anaamb kaalah- kalayataamaham; 
mr-gaan -aamb ca mr-gendro 'hamb vainateyaszca paks-in -aam (30). 

X.30. Ik ben Prahlaada van de nakomelingen van Diti (Daitya's), van degenen 

die rekenen ben Ik de Tijd (Ka ala), van de dieren ben Ik de Koning der dieren 

en van de vogels ben Ik Vainateya. 
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De koning van de dieren: de leeuw of de tijger. Vainateya is Garutmat, de zoon van 

Vinataa. 
pavanah- pavataamasmi raamah - szastrabhr-ta amaham; 
jhas-aan-aamb makaraszcaasmi srotasaamasmi jaahnavi (31). 

X.31. Van dat wat zuivert ben Ik de wind, onder de krijgers ben Ik Raama en 

van de vissen ben Ik de haai. Van de rivieren ben Ik de Ganges. 

Van degenen die wapens dragen ben Ik Raama, de zoon van Daszaratha. 

sargaan-a amaadirantaszca madhyamb caivaahamarjuna; 
adhyaatmavidyaa vidyaanaam b vaadah- pravadataamaham (32). 

X. 32. O Arjuna, van alles dat geschapen wordt, ben Ik het begin, het midden 

en het einde. Van alle kennis ben Ik de kennis van het Zelf en van de sprekers 

ben Ik Va ada. 

Ik ben de bron, het onderhoud en het einde van alles. Bij het begin van de 

opsomming van de manifestaties (X.20) werd gezegd dat Hij het begin, het midden 

en het einde is van alles dat bestaat, maar hier slaat het op de gehele schepping. 

Kennis van het Zelf is de hoogste vorm van kennis omdat dit tot moks wa leidt. 

Onder 'sprekers' moeten we alle soorten van gesprekken verstaan zoals va ada, jalpa, 

vitan-dda133
 enzovoorts. Vaada is hiervan het belangrijkste omdat dit het middel is om 

de waarheid te vinden. 

aks-araan-a amakaaro 'smi dvandvah- saamaasikasya ca; 

ahamevaaks-ayah- kaalo dhaata a 'hamb viszvatomukhah- (33). 

X.33. Van de letters ben Ik de letter 'A' en Ik ben de Dvandva van de 

samenstellingen. Ik ben waarlijk de oneindige Tijd; Ik beschik over alles en 

ben Alwetend. 

Tijd wordt hier in algemene zin bedoeld en omvat bijvoorbeeld 'ks wana', een 

ogenblik, het uiterste tijdelement en ook de Opperste Heer die zelfs de Tijd (Ka ala, 

Hij die meet) van de tijd is. Ik beschik over de resultaten van de handelingen van 

de hele wereld. 

mr-tyuh- sarvaharaszcaahamudbhavaszca bhavis-yataam; 
kirtih- szrirvaakca naarin-aam b smr-tirmedhaa dhr-tih - ks-amaa (34). 

X.34. Ik ben de Dood die alles neemt en ben de Voorspoed van degenen die 

voorspoed verdienen, van het vrouwelijke ben Ik Roem, Voorspoed, Spraak, 

Herinnering, Intelligentie, Standvastigheid en Verdraagzaamheid. 

Dood heeft twee kanten, de ene vernietigt welvaart en de andere neemt het leven. 
De kant die het leven neemt, neemt alles en Ik ben Dat. Anders gezegd: Ik ben de 

                                                           
133 Vaada is de manier van redeneren die gericht is op het vinden van de waarheid met betrekking tot een 
bepaalde vraag. Jalpa is een methode waarin de spreker zijn eigen mening probeert te verwoorden en die van 
zijn tegenstander te ontkrachten door krachttermen te gebruiken of ruzie te veroorzaken. Vitan-d da is het 
zonder bedoeling hakketakken over de argumenten van een ander zonder te proberen er achter te komen wat 
er wordt bedoeld. 



180 

 

Opperste Heer die Alles Neemt omdat Ik alles wegneem op het moment van 

pralaya of oplossing. Ik ben voorspoed en datgene dat er voor nodig is om 

voorspoed te verwerven voor degenen die in de toekomst voorspoed zullen 

verkrijgen. Ik ben Roem enzovoorts, de beste onder de vrouwelijke eigenschappen 

en als mensen dit maar enigzins in zich hebben, zien ze zichzelf als succesvol in 

het leven. 

br-hatsaama tathaa saamnaamb gaayatri chandasaamaham; 
maasaanaamb maargaszirs-o 'hamr-tu unaamb kusumaakarah- (35). 

X.35. Van de gezangen ben Ik de Brrhatsaaman, van de maatverhoudingen ben 

Ik Gayatri, onder de maanden ben Ik Ma argaszirswa, en van de seizoenen ben Ik 

het Seizoen van de Bloemen. 

Brrhatsaaman is de belangrijkste van de Gezangen. Van de Rrk-verzen die in Gayatri 
en andere maatverhoudingen zijn gecomponeerd, ben Ik de Gayatri Rrk. Het 

seizoen van de bloemen heet Vasanta en is de lente. 

dyuutam b chalayataamasmi tejastejasvina amaham; 
jayo 'smi vyavasaayo 'smi sattvamb sattvavataamaham (36). 

X.36. Ik ben het spel van de valsspelers en de luister van de luisterrijken, Ik 

ben de overwinning, Ik ben de inspanning en Ik ben het goede in goede 

mensen. 

Het spel is bijvoorbeeld dobbelen. Ik ben de overwinning van de overwinnaars. Ik 

ben de inspanning van hen die zich inspannen. 

vr-s-n -inaamb vaasudevo 'smi paan-d-avaanaamb dhanañjayah-; 
muninaamapyahamb vyaasah- kavinaamuszanaa kavih - (37). 

X.37. Van de Vrrswn -i's ben Ik Va asudeva, van de Paan-d dava's ben Ik Dhanañjaya 

(Arjuna) en onder de heiligen ben Ik Vya asa. Ik ben de wijze Uszanas onder de 

dichters. 

Vaasudeva ben Ikzelf, Uw vriend. Vrrswn-i's zijn de afstammelingen van Yadu. 

Heiligen zijn zij die verzonken zijn in meditatie en alles weten. Wijzen zijn zij die 

veel weten, zij die alles weten. 

dan-d -o damayataamasmi nitirasmi jigis-ata am; 

maunamb caivaasmi guhyaanaamb jñaanamb jña anavataamaham (38). 

X. 38. Ik ben de scepter van de heersers, van hen die willen veroveren ben Ik 

de krijgskunst, van alle geheimen ben Ik het stilzwijgen en Ik ben de wijsheid 

van de wijzen. 

yaccaapi sarvabhuuta anaamb bijamb tadahamarjuna; 
na tadasti vinaa yatsya anmayaa bhuutam b caraacaram (39). 

X.39. O Arjuna, Ik ben ook het zaad van alle wezens. Geen enkel bewegend of 

niet-bewegend wezen, kan zonder Mij bestaan. 
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Tot besluit van dit gedeelte geeft de Heer de volgende samenvatting van Zijn 

Glorie (vibhuuti): Er is geen enkel wezen waarin Ik niet verblijf, omdat het dan geen 

Zelf zou hebben (niet zou kunnen bestaan) en leeg (szuunya) zou zijn als Ik er niet 

ben binnengekomen. Daarom heeft alles Mijn natuur, dat wil zeggen: Ik ben de 

essentie van alles.  

Een korte beschrijving van de Goddelijke Manifestatie 

naanto 'sti mama divyaanaamb vibhuutinaamb parantapa; 
es-a tuuddeszatah- prokto vibhuutervistaro mayaa (40). 

X.40. O Vernietiger van Vijanden, er is geen einde aan Mijn Goddelijke 

Manifestaties. Bij wijze van voorbeeld heb Ik slechts enkele van Mijn 

manifestaties genoemd. 

Het is niet mogelijk om alle Goddelijke Manifestaties van de Heer, het Zelf van 

alles, te kennen en te beschrijven. 

yadyadvibhuutimatsattvamb szrimaduurjitameva vaa; 
tattadevaavagaccha tvamb mama tejomb'szasambhavam (41). 

X.41. Weet dat alles wat waarlijk glorieus, schitterend en sterk is, een 

waarachtige manifestatie is van een stukje van Mijn Glorie! 

Mijn betekent: van IIszvara. 

athavaa bahunaitena kimb jñaatena tavaarjuna; 
vis-t-abhyaahamidamb kr-tsnamekaambszena sthito jagat (42). 

X.42. O Arjuna, wat heeft het voor nut voor U om al deze dingen te kennen? 

Ik onderhoud dit hele universum slechts met een klein deel van Mijzelf.  

Wat kan deze uitgebreide doch onvolledige kennis van al deze dingen voor nut 

voor U hebben? Luister, Ik zal U er alles van vertellen. Ik onderhoud dit hele 

universum voortdurend slechts met een klein deel van Mijzelf, met één 

lichaamsdeel, met één voet, dat wil zeggen:  slechts een deel van Mijzelf vormt alle 

wezens. Zo luidt het vers: 

"Alle wezens vormen Zijn voet." (Taittiriya A Aran-yaka 3-12). 

iti vibhuutiyogo naama daszamo 'dhyaayah-. 
Dit is het einde van het tiende hoofdstuk getiteld: 

DE YOGA VAN GODDELIJKE MANIFESTATIE 
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HOOFDSTUK XI 

DE UNIVERSELE VORM 

De bede van Arjuna om de Universele Vorm te kunnen aanschouwen. 

De Manifestaties van de Heer zijn beschreven en omdat Arjuna de Heer heeft ho-

ren zeggen: "Ik onderhoud dit hele universum slechts met een klein deel van Mij-

zelf," is hij zeer verlangend om met eigen ogen de Oorspronkelijke Vorm van de 

Heer te kunnen zien die als het Universum is gemanifesteerd. Daarom zegt hij:  

arjuna uvaaca: 
madanugrahaaya paramamb guhyamadhyaatmasambjñitam; 
yattvayoktamb vacastena moho 'yamb vigato mama (1). 

Arjuna sprak: 

XI.1. Uit goedheid voor mij hebt Gij tot mij gesproken over het Opperste Ge-

heim dat Adhyaatma wordt genoemd, en hierdoor is mijn verwarring verdwe-

nen. 

Adhyaatma is datgene wat gaat over het onderscheid tussen het Zelf en het niet-Zelf. 

Verwarring bestaat als men geen onderscheid kan maken. 

Bovendien: 

bhavaapyayau hi bhuuta anaamb szrutau vistaraszo mayaa; 
tvattah - kamalapatraaks -a maahaatmyamapi caavyayam (2). 

XI.2. O Lotusogige, Gij hebt mij tot in detail beschreven hoe de oorsprong en 

oplossing van alle wezens in elkaar zit en ook Uw eigen onvergankelijke 

Majesteit. 

In detail: uitgebreid. Lotusogig: met ogen als lotusbladeren. 

evametadyathaa ''ttha tvamaatmaanamb parameszvara; 
dras-t-umicchaami te ruupamaiszvaramb purus-ottama (3). 

XI.3. O Opperste Heer, Gij zijt dus zoals Gij het aan mij hebt gezegd. O 

Allerhoogste Puruswa, ik zou U nu graag willen zien in Uw vorm van IIszvara.  

Vorm: als Viswn-u, begiftigd met oneindige wijsheid, majesteit, macht, kracht, moed 

en pracht. 

manyase yadi tacchakyamb mayaa dras-t-umiti prabho; 
yogeszvara tato me tvamb darszayaatma anamavyayam (4). 

XI.4. O Heer, als U denkt dat het mogelijk is voor mij om U te aanschouwen, 

toon mij dan Uw eigen Onvergankelijke Zelf, O Heer van de Yogi's! 

Dan: omdat ik er zeer naar verlang.  

Arjuna wordt begiftigd met het hemelse inzicht  

waarmee de Universele Vorm gezien kan worden. 

Aldus gesmeekt door Arjuna sprak de Heer: 
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szribhagavaanuvaaca: 
paszya me paartha ruupaan-i szataszo 'tha sahasraszah-; 
naanaavidhaani divyaani naanaavarn-aakr-tini ca (5). 

De Gezegende Heer sprak: 

XI.5. O Zoon van Prrtha a, aanschouw Mijn hemelse vormen in honderden en 

duizenden verschillende varianten, kleuren en gedaanten! 

Hemels: bovennatuurlijk. Honderden en duizenden betekent ontelbaar. Kleuren: 

zoals blauw en groen. Gedaanten en vormen: uit delen samengesteld. 

paszyaadityaanvasuunrudraanaszvinau marutastathaa; 
bahuunyadr-s-t-apuurvaan-i paszyaaszcaryaan-i bhaarata (6). 

XI.6. Aanschouw de AAditya's, de Vasu's, de Rudra's, de Aszvins en de Maruts! 

O Bhaarata, zie de talloze wonderen die nog nooit eerder zijn gezien.  

Aanschouw de twaalf AAditya's, de acht Vasu's, de elf Rudra's, de twee Aszvins en de 

zeven maal zeven Maruts. Zie ook de talloze andere wonderen die nog nooit eerder 

door iemand in deze wereld van mensen zijn gezien. 

ihaikasthamb jagatkr-tsnam b paszya adya sacaraacaram; 
mama dehe gud-aakes za yaccaanyaddras-t-umicchasi (7). 

XI.7. Guddaakesza, aanschouw nu het hele universum als één geheel in Mijn 

lichaam met alles wat beweegt en al het onbeweeglijke en alles wat ge maar 

zoudt kunnen bedenken! 

Alles wat ge maar zoudt kunnen bedenken: overwinning of nederlaag, waarover ge 

twijfelde (II. 6). 

Maar, 

na tu maamb szzakyase dras-t-umanenaiva svacaks-us-aa; 
divyamb dadaami te caks-uh- paszya me yogamaiszvaram (8). 

XI.8. Omdat ge niet in staat zijt om Mij alleen met uw fysieke oog te zien, geef 

Ik U een goddelijk oog. Aanschouw nu Mijn vorstelijke Yoga! 

Mij betekent hier: in Mijn Universele Vorm. Uw fysieke oog: Prakrrti, natuurlijk 

(fysiek en aards). Ik geef U een goddelijk oog waarmee ge Mij kunt zien. 

Aanschouw met dat oog Mijn grote en wonderbaarlijke kracht van Yoga die bij Mij 

hoort als IIszvara. 

sañjaya uvaaca; 
evamuktvaa tato raajan mahaayogeszvaro harih-; 
darszzayaamaasa paartha aya paramamb ruupamaiszvaram (9). 

De manifestatie van de Heer van de Universele Vorm 

Sañjaya sprak: 

XI.9. O Koning, dit gezegd hebbend, toonde Hari de grote Heer van de Yogi's 

zich in zijn Hoogste Vorm van IIszvara aan de zoon van Prrtha a ... 
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Koning: Dhrrtaraaswttra. Hari: Naraayan-a. Vorm: de Universele Vorm. 

anekavaktranayanamanekaadbhutadarszan-am; 
anekadivyaabharan-amb divyaanekodyataayudham (10). 

XI.10. ... met vele monden en ogen en met talloze wonderbaarlijke kenmerken 

en hemelse versieringen en met vele opgeheven hemelse wapens ... 

Verder: 

divyamaalyaambaradharamb divyagandhaanulepanam; 
sarvaaszcaryamayamb devamanantamb viszvatomukham (11). 

XI.11. ... getooid met hemelse kransen en gewaden, en gezalfd met hemelse 

oliën, luisterrijk, wonderbaarlijk en oneindig, en alwetend. 

Alwetend, omdat Hij het Zelf is van alle wezens. Hij toonde zich in deze vorm, 

ofwel dit was de vorm die Arjuna zag. 

Nu volgt een voorbeeld ter illustratie van de heerlijkheid van de Universele Vorm 

van de Heer: 

divi suuryasahasrasya bhavedyugapadutthita a; 
yadi bhaah- sadr-szi saa sya adbhaasastasya mahaatmanah- (12). 

XI.12. De schittering van dit Machtige Wezen is als de schittering van duizend 

zonnen, indien die tegelijk aan de hemel zouden verschijnen. 

Aan de hemel: in de antarikswa, de wereld tussen hemel en aarde of in de hemel die 

de derde wereld is. Dit Machtige Wezen: de Universele Vorm. De schittering van 

de Universele Vorm overtreft alles wat zou kunnen bestaan. 

tatraikasthamb jagatkr-tsnamb pravibhaktamanekadhaa; 
apaszyaddevadevasya szarire paan-d-avastadaa (13). 

XI.13. Daar zag de zoon van Paan-d du het hele universum in al zijn 

verscheidenheid als één geheel in het lichaam van de God der Goden. 

Daar: in de Vorm. Verscheidenheid zoals Deva's, Pitrr's, mensen en andere wezens. 

De zoon van Paan-d du: Arjuna. De God der Goden: Hari. 

tatah - sa vismayaavis-t-o hr -s-t-aromaa dhanañjayah-; 
pran-amya szirasaa devamb kr-ta añjalirabhaas-ata (14). 

XI.14. Toen werd Arjuna vervuld van ontzag en terwijl de haren hem te berge 

rezen, boog hij het hoofd en sprak met gevouwen handen tot de Heer. 

Toen: nadat hij de Heer gezien had. De Heer: in zijn Universele Vorm. Met 
gevouwen handen: om zich te neer te buigen. 

Hoe sprak hij? Arjuna vertelt zijn eigen ervaring, namelijk dat hij de Universele 

Vorm waarneemt die de Heer hem toont. 
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arjuna uvaaca: 
pasyaamidevaambstava deva dehe sarvaambstathaa bhuutaviszes-asan 4ghaan; 

brahmaan-amiszamb kamalaasanasthamr-s-imbszca sarvaanuragaambszca divyaan (15). 

Arjuna sprak: 

XI.15. O God, ik zie alle Goden in Uw lichaam evenals alle soorten wezens, 

Brahmaa, de Heer, gezeten op de lotustroon met alle Rrswi's en hemelse slangen. 

Soorten wezens: zowel levende als dode in vele vormen. Brahmaa: de Alwetende en 

de Heer van al het geschapene. Hij zetelt in het centrum van de Aarde-Lotus op de 

berg Meru waarin het zaad van de Aarde-Lotus als het ware is verzameld. R rs-i's: 

zoals Vasiswttha. Slangen: zoals Vaasuki. 

anekabaahu udaravaktranetram paszyaami tvaam b sarvato 'nantaruupam; 

naantamb na madhyamb na punastavaadim paszyaami viszveszvara viszvaruupa (16). 

XI.16. Ik zie U overal in talloze vormen met vele armen, buiken, monden en 

ogen. Zonder begin, zonder midden en zonder einde, O Heer van Alles, O 

Universele Vorm. 

Midden is datgene wat tussen twee uiteinden ligt. 

Verder: 

kirit-inamb gadinamb cakrin-amb ca tejoraaszim b sarvato diptimantam; 
paszyaami tvaam b durniriks-yamb samantaad diptaanalaarkadyutimaprameyam (17). 

XI.17. Ik zie U gekroond met diadeem, knots en discus in de hand in stralende 

pracht. Ik kan U nauwelijks aanzien omdat Gij stralend als de zon zijt en 

gloeiend als laaiend vuur en onmetelijk.  

Onmetelijk: omdat de grenzen niet bepaald kunnen worden. 

Viswn -u is één met het Ongeconditioneerde. 

Uit dit visioen van Uw macht van Yoga (het doen van wonderen) weet ik, 

tvamaks-aramb paramamb veditavyam tvamasya vis zvasya paramb nidhaanam; 
tvamavyayah- szaaszvatadharmagoptaa sanaatanastvamb purus-o mato me (18). 

XI.18. Gij zijt de Onvergankelijke en Hoogste die gekend moet worden. Gij 

zijt de Hoogste Verblijfplaats van dit Universum en de Onvergankelijke 

Beschermer van de Eeuwige Wet, ik begrijp dat Gij de aloude Puruswa zijt. 

Die gekend moet worden: door degenen die naar bevrijding zoeken. 

De Universele Vorm (vervolgd). 

Verder: 

anaadimadhyaantamanantaviryamanantabaahumb szaszisuuryanetram; 
paszyaami tvaam b diptahutaaszavaktram svatejasaa viszvamidamb tapantam (19). 
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XI.19. Ik zie U zonder begin, zonder midden en zonder einde met oneindige 

macht en ontelbare armen. De zon en de maan zijn Uw ogen en het 

vlammende vuur is Uw gezicht. Het hele Universum gloeit door Uw straling.  

dyaavaapr-thivyoridamantaramb hi vyaaptamb tvayaikena diszaszca sarvaah-; 
dr-s-t-vaa 'dbhutamb ruupamugramb tavedam lokatrayamb pravyathitamb mahaatman (20). 

XI.20. Gij alleen doordringt de ruimte tussen hemel en aarde in alle 

windstreken. O Allerhoogste, nu ik Uw schitterende en ontzagwekkende vorm 

heb gezien bibberen de drie werelden van vrees. 

U: in Uw universele Vorm. 

Om Arjuna's twijfel weg te nemen (zie II. 6) of hij zal winnen, laat de Heer zien dat 

de Paan -ddava's zeker zullen overwinnen. Arjuna vervolgt terwijl hij de Heer ziet: 

ami hi tvaam b surasan4ghaa viszanti kecidbhitaah- praañjalayo gr-n -anti; 
svastityuktvaa mahars-isiddhasan 4ghaah- stuvanti tvaam b stutibhih - pus-kalaabhih- (21). 

XI.21. De hemelse scharen der Goden gaan in U binnen en sommigen van hen 

zijn zeer bevreesd en roepen U aan met gevouwen handen. Een menigte van 

Rrswi's en Siddha's brengen U heil en loven U met overvloedige lofzangen. 

Deze hemelse Scharen: alle krijgers die nu vechten, zijn Goden, zoals de Vasu's en 

anderen, die geïncarneerd zijn als mensen om de last van de aarde te verlichten. 

Men kan ze U zien binnengaan. Sommigen van hen roepen alleen maar om U en 

kunnen zelfs niet meer vluchten. Nadat zij de voortekenen van de oorlog en 

aankondigingen van kwade tijden hadden ontdekt, zeiden de grote Rrswi's en 

Siddha's: "Moge het nuttig zijn voor de wereld!" en loofden U met overvloedige 

lofzangen. 

Het wonderbaarlijke van de Universele Vorm. 

Verder: 

rudraadityaa vasavo ye ca saadhyaah - viszve 'szvinau marutaszcos-mapaaszca; 
gandharvayaks-aasurasiddhasan 4ghaah- viks-ante tvaamb vismitaas zcaiva sarve (22). 

XI.22. Rudra's, AAAditya's, Vasu's, Saadhya's, Viszva's, Aszvins, Maruts, 

Uswmapa's, Gandharva's, Yaks wa's, Asura's en Siddha's kijken allemaal vol 

verbazing naar U.  

Uswmapa's zijn bepaalde Pitrr's. Gandharva's, bijvoorbeeld Haahaa en Huhu. Yaksa's, 

bijvoorbeeld Kubera. Asura's, als Virocana en Siddha's als Kapila. 

De verschrikking van de Universele Vorm. 

Want: 

ruupamb mahatte bahuvaktranetram mahaaba aho bahubaahuurupaadam; 
bahuudaramb bahudambs-t-raakaraalam dr-s-t-va a lokaah - pravyathitaastatha a 'ham (23). 
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XI.23. O Machtigarmige, de werelden zijn verlamd door vrees bij het zien van 

Uw onmetelijke Vorm met zijn vele monden met verschrikkelijke slagtanden, 

vele ogen, armen en benen, en vele buiken, en ook ik ben ontzet. 

De werelden: alle levende wezens op aarde. 

Nu volgt de reden van mijn angst: 

nabhah-spr-szamb diptamanekavarn-amb vya atta ananamb diptaviszaalanetram; 
dr-s--t-vaa hi tvaam b pravyathitaantaraatmaa dhr-tim b na vindaami szamamb ca 
vis-n-o (24). 

IX.24. O Viswn -u, nu ik Uw Vorm zie die tot in de hemel reikt met gloeiende 

kleuren en grote vuurspuwende ogen en opengesperde monden, ben ik 

dodelijk bevreesd en verlies ik de moed en kalmte.  

Vele kleuren betekent in vele afschrikwekkende vormen. 

Waarom? 

dambs-t-raakaraalaani ca te mukha ani dr-s-t-vaiva kaala analasannibha ani; 
diszo na jaane na labhe ca szarma prasida devesza jaganniva asa (25). 

XI.25. Als ik Uw monden zie met die verschrikkelijke slagtanden die er uit 

zien als de Vuren van de Tijd, ben ik helemaal van de kaart en kan geen rust 

meer vinden. O Heer van de Goden, in Wie dit hele Universum verblijft, heb 

medelijden!  

De Vuren van de Tijd: het vuur dat de werelden zal vernietigen als de tijd van 

oplossing is gekomen. Ik ben helemaal van de kaart: ik kan Oost niet meer van 

West onderscheiden en heb het zicht op de vier windstreken verloren. 

Het visioen van Arjuna van de nederlaag van de vijand. 

Mijn angst om verslagen te worden door de vijand is ook verdwenen, want: 

ami ca tvaamb dhr-taraas-t-rasya putraah- sarve sahaivaaavanipaalasan4ghaih-; 
bhis-mo dron-ah- suutaputrastatha a 'sau sahaasmadiyairapi yodhamukhyaih- (26). 

XI.26. En alle zonen van Dhr rtaraaswttra met alle prinsen, Bhiswma, Dron-a en 

Karn-a, de zoon van de wagenmenner, samen met onze aanvoerders ... 

Zonen: bijvoorbeeld Duryodhana. Onze aanvoerders: bijvoorbeeld Dhrrswttadyumna. 

vaktraan-i te tvaramaan -aa viszanti dambs-t-ra akaraala ani bhayaanaka ani; 
kecidvilagnaa daszanaantares-u sambdr-szyante cuurn-itairuttamaan4gaih- (27). 

XI.27. ... storten zich in Uw monden met de verschrikkelijke slagtanden die zo 

afgrijselijk zijn om te zien. Sommigen van hen worden tussen de tanden ver-

malen en hun hoofden verbrijzeld. 

Tussen de tanden: als stukken vlees. 

Hoe gaan zij Uw monden binnen? Arjuna vervolgt: 
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yathaa nadinaamb bahavo 'mbuvegaah- samudramevaabhimukha a dravanti; 
tatha a tavaami naralokaviraah- viszanti vaktraan-yabhivijvalanti (28). 

XI.28. Zoals opgezwollen rivieren naar de oceaan bulderen, zo storten deze 

helden van de wereld der mensen zich in Uw vlammende monden. 

Deze helden zijn als Bhiswma. 

Waarom en hoe doen zij dit? Arjuna vervolgt: 

yathaa pradiptamb jvalanamb patan4gaah- viszanti naaszaaya samr-ddhavegaah-; 
tathaiva naaszaaya viszanti lokaastavaapi vaktraan-i samr-ddhavega ah- (29). 

XI.29. Zoals motten zich in het vlammende licht storten om te worden 

verbrand, zo haasten deze schepselen zich naar Uw mond om te worden 

vernietigd. 

De schittering van de Universele Vorm. 

lelihyase grasamaanah- samantaallokaansamagraanvadanairjvaladbhih-; 
tejobhiraapuurya jagatsamagramb bhaasastavograah- pratapanti vis-n -o (30). 

XI.30. De vlammen uit Uw monden spuwen naar alle kanten en verslinden alle 

werelden en Uw glorie vult de hele wereld. O Vis wn -u, Uw vurige straling 

verbrandt alles. 

Viswn-u: allesdoordringend. 

Daarom, omdat Ge zo afschrikwekkend zijt: 

aakhyaahi me ko bhavaanugraru upo namo 'stu te devavara prasida; 
vijña atumicchaami bhavantama adyam- na hi prajaanaami tava pravr-ttim (31). 

XI.31. Vertel mij wie U bent in Uw verschrikkelijke vorm, O Opperste God, ik 

buig mij voor U, wees genadig! Ik verlang ernaar om U te leren kennen, O 

Oorsprong van alles. Ik weet niet wat Uw doel is.  

De komst van de Heer om de werelden te vernietigen. 

szribhagavaanuvaaca: 
kaalo 'smi lokaks-ayakr-tpravr-ddho lokaansamaahartumiha pravr -ttah-; 
r-te'pi tva amb na bhavis-yanti sarve ye 'vasthita ah- pratyanike-su yodhaah- (32). 

De Heer sprak: 

XI.32. Ik ben de machtige, alles vernietigende Tijd die nu de werelden vernie-

tigt. Ook zonder Uw inspanningen zal geen van de krijgers van de vijandige 

legers dit overleven. 

Krijgers: Bhiswma, Dron-a, Karn-a en anderen. 

Daarom: 

tasmaattvamuttis-t-ha yaszo labhasva jitvaa szatruunbhun4ks-va raajyamb samr-ddham; 
mayaivaite nihataah- pu urvameva nimittamaatram b bhava savyasaacin (33). 
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XI.33. Sta daarom op en verwerf roem! Versla de vijanden en geniet van Uw 

schitterende koninkrijk! O Tweehandige Boogschutter, Ik heb hen al 

verslagen, gij behoeft alleen maar Mijn instrument te zijn. 

Roem: omdat Bhiswma en anderen zelfs voor de Goden onverslaanbare atiraatha's 

(grote krijgers) in het vijandelijke leger verslagen zijn door Arjuna. Een dergelijke 

roem kan alleen verkregen worden door goed karma. Vijanden: zoals Duryodhana. 

Tweehandige boogschutter: dit is Arjuna die zelfs met de linkerhand pijlen kon 

afschieten. 

dron-amb ca bhis-mamb ca jayadrathamb ca karn-amb tathaa 'nya anapi yodhaviraan; 
mayaa hataambstvamb jahi maa vyathis-t-haah -  yudhyasva jetaasi ran -e sapatnaan (34). 

XI.34. Dron-a en Bhiswma, Jayadratha, Karn-a en vele andere moedige krijgers 

zijn al door Mij verslagen en gij zult ze doden. Vrees niet, vecht en gij zult de 

vijanden overwinnen! 

De Heer spreekt over deze krijgers, voor wie Arjuna alle redenen had om bang te 

zijn, alsof Hij ze heeft gedood. Het is volkomen logisch dat Arjuna aarzelt om 

Dron-a en Bhiswma aan te vallen. Dron-a had hem de kunst van het boogschieten 

geleerd, was in het bezit van hemelse wapens en was zijn eigen speciale en geliefde 

leermeester. Bhiswma bezat ook hemelse wapens en kon zelf het moment van zijn 

dood bepalen. Hij had eens een gevecht van man tegen man gevoerd met Paraszu-

Raama zonder te zijn verslagen. De vader van Jayadratha, een asceet en kluizenaar, 

had gezworen dat 'degene die de dood van mijn zoon veroorzaakt, zelf ook gedood 

zal worden.' Verder bezat Karn -a een nimmer missende speer (S Zakti) die Indra hem 

gegeven had. Hij was een zoon van de zon en uit een maagd geboren. En daarom 

wordt hij hier ook vermeld. Vijanden: zoals Duryodhana. 

sañjaya uvaaca: 
etacchrutvaa vacanamb keszavasya kr-ta añjalirvepamaanah- kirit-i; 
namaskr-tvaa bhuuya evaaha kr-s-n-amb sagadgadamb bhitabhitah - pran-amya (35). 

Sañjaya sprak: 

XI.35. Nadat hij de woorden van Kes zava had gehoord, boog Arjuna keer op 

keer diep met gevouwen handen en sprak met trillende stem tot Krrswn -a terwijl 

hij zeer bevreesd was: ... 

Als iemand overstelpt is door angst of liefde, worden zijn ogen nat van tranen door 

pijn of vreugde, zijn keel wordt dichtgeknepen waardoor hij onduidelijk en 

onverstaanbaar spreekt. Daardoor sprak Arjuna met haperende stem. 

De opmerking van Sañjaya op dit moment is zeer veelzeggend.  

Waarom? Sañjaya hoopte dat Dhrrtara aswttra zou gaan twijfelen aan de overwinning en 

voor vrede zou kiezen, als hij zou inzien dat zijn zoon zeker gedood zou worden 

door gebrek aan ondersteuning. Het onoverwinnelijke viertal krijgers, inclusief 

Dron-a, zou immers door Arjuna worden verslagen. Maar door de werking van het 

machtige Karma wilde Dhr rtaraaswttra zelfs hiernaar niet luisteren. 
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arjuna uvaaca: 
stha ane hr-s-ikesza tava prakirtyaa jagatprahr-s-yatyanurajyate ca; 

raks-aam bsi bhitaani diszo dravanti sarve namasyanti ca siddhasan4ghaah- (36). 

Arjuna sprak: 

XI.36. O Hrrswikesza het is volledig terecht dat de hele wereld verheugd is en Uw 

lof prijst. De Raks wasa's slaan vol angst overal op de vlucht en alle Siddha's 

buigen zich vol eerbied voor U.  

Lof betekent hier een beschrijving van de Glorie van de Heer. Het vers kan ook als 

volgt worden uitgelegd: De Heer is het terechte onderwerp van vreugde en liefde 

omdat de Heer het Zelf van alles is en de Vriend van alle schepselen. Siddha's 

zoals Kapila. Dit is passend voor zover het over U gaat. 

Ook om de volgende reden is de Heer het onderwerp van vreugde. 

kasmaacca te na nameranmaha atman gariyase brahman-o 'pya adikartre; 
ananta devesza jagannivaasa tvamaks-aramb sadasattatparamb yat (37). 

XI.37. En waarom zouden zij zich niet voor U buigen, O Machtige, die Groter 

is dan al het andere, de Eerste Oorzaak van alles, zelfs van Brahma a. O 

Oneindige, O Heer van de Goden, O Huis van het Universum, Gij zijt 

Onvergankelijk, het Zijn en het niet-Zijn, Dat zijt Gij, het Opperste. 

Brahmaa: de Hiran-yagarbha. (Omdat Gij de Machtige zijt), daarom zijt Gij het 

terechte onderwerp van vreugde en toewijding. Gij zijt het Opperwezen dat in de 

Vedaanta's (Upaniswads) wordt geopenbaard. Gij zijt de Sat en de Asat. Datgene dat 

bestaat en dat niet-bestaat (dat wil zeggen: datgene wat in ons bewustzijn oprijst als 

niet-bestaand), vormen de upa adhi's (staten) van de Akswara en daarom wordt over 

Hem gesproken als de Sat en de Asat, het bestaande en niet-bestaande. In 

werkelijkheid gaat het Onvergankelijke (Akswara) waar de kenners van de Veda's 

over spreken, Sat en Asat te boven en is Hij Uzelf en niets anders. 

Opnieuw looft hij de Heer: 

tvamaadidevah- purus-ah - puraan-astvamasya viszvasya paramb nidhaanam; 
vetta a 'si vedyamb ca paramb ca dhaama tvayaa tatam b viszvamanantaruupa (38). 

XI.38. Gij zijt de Oorspronkelijke God, de Puruswa uit de oude tijden. Gij zijt 

de Opperste Verblijfplaats van het Universum, Gij zijt de Kenner en datgene 

dat gekend wordt, de Hoogste Staat. Gij doordringt Alles en Uw vormen zijn 

oneindig. 

Oorspronkelijke God: omdat Gij de Schepper zijt van het Universum. Puruswa: zo 
genoemd omdat Hij in het lichaam verblijft. Verblijfplaats: waarin het Universum 

verblijft tijdens de Grote Pralaya en vergelijkbare perioden. Kenner: van alles wat 

te kennen valt. Hoogste Verblijftplaats: van Viswn-u. 

Verder: 
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vaayuryamo 'gnirvarun-ah- szaszaan4kah- prajaapatistvam b prapita amahaszca; 
namo namaste 'stu sahasrakr-tvah- punaszca bhuuyo 'pi namo namaste (39). 

XI.39. Gij zijt Vaayu, Yama, Agni, Varun-a, de Maan, Prajaapati en de Oer-

Grootvader. Duizendmaal duizendmaal eer aan U, telkens weer!  

Prajaapati: zoals Kaszyapa. Oer-Grootvader: zelfs de vader van Brahmaa. Telkens: 

tekent hier Arjuna's opwinding als gevolg van zijn grote geloof en toewijding.  

En: 

namah- purastaadatha pr-s-t-hataste namo 'stu te sarvata eva sarva; 
anantaviryaamitavikramastvam sarvam b samaapnos-i tato 'si sarva (40). 

XI.40. Ere zij U voor en achter! Ere zij U overal! Gij zijt Alles! Uw macht is 

oneindig, Uw Majesteit grenzeloos, Gij doordringt alles en daarom zijt Gij 

Alles. 

Voor: in het Oosten. Overal: omdat Gij in alle windstreken aanwezig zijt. Een 

mens kan machtig zijn en toch niet de moed hebben om zijn vijanden aan te vallen, 

of te afwachtend zijn. Gij hebt oneindige macht en moed. Doordringen: met Uw 

Ene Zelf. Alles: zonder U kan niets bestaan. 

Arjuna bidt de Heer om vergeving. 

Omdat ik gezondigd heb door alles over Uw grootheid te willen weten, daarom: 

sakheti matvaa prasabhamb yaduktam he kr-s-n-a he yaadava he sakheti; 
ajaanataa mahimaanamb tavedam mayaa pramaadaatpran-ayena vaapi (41). 

XI.41. Voor alles wat ik U in mijn onachtzaamheid en liefde heb gezegd, 

omdat ik U alleen maar als een vriend zag en U aansprak als Kris wn -a, Ya adava 

of vriend zonder dat ik wist hoe groot en machtig Ge zijt ... 

Onachtzaamheid: met de geest op iets anders gericht. Liefde: vertrouwen als 

gevolg van genegenheid. Omdat ik U alleen maar als een vriend zag: door een 

verkeerd inzicht. Groot en machtig: in de Universele Vorm als IIszvara. 

yaccaa 'vahaasaarthamasatkr-to 'si vihaaraszayyaasanabhojanes-u; 
eko 'thavaa 'pyacyuta tatsamaks-amb tatks-aamaye tvaamahamaprameyam (42). 

XI.42. ... en voor het feit dat ik U misschien, door grappig te zijn, heb beledigd 

tijdens het spel, in bed, bij een feestmaal of een bijeenkomst, alleen of in gezel-

schap, O Acyuta, daarvoor smeek ik U, O Onmeetbare, mij te vergeven. 

Daarvoor: al deze beledigingen. 

pitaa 'si lokasya caraacarasya tvamasya puujyaszca gururgariyaan; 
na tvatsamo 'styabhyadhikah- kuto 'nyo lokatraye 'pyapratimaprabhaavah- (43). 

XI.43. Gij zijt de Vader van deze wereld, van wat beweegt en wat niet 

beweegt. Gij moet door de wereld worden vereerd, Gij zijt de Hoogste Guru. 

In de drie werelden zijt Gij zonder gelijke. Hoe kan iets groter zijn dan U, O 

Wezen van onvergelijkbare grootheid.  
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Gij zijt zonder gelijke: omdat er geen twee IIszvara's of Heren kunnen zijn. Als dit 

wel zo zou zijn zou de wereld niet kunnen bestaan zoals ze nu is.
134

 Als zelfs Uw 

gelijke niet bestaat, hoe zou er dan iets kunnen bestaan dat U te boven gaat? 

Omdat dit zo is, geldt: 

tasmaatpran-amya pran-idhaaya kaayamb prasa adaye tvaamahamis zamid-yam; 
piteva putrasya sakheva sakhyuh- priyah- priyaayaarhasi deva sod-hum (44). 

XI.44. Daarom bid ik U, O Heer die geprezen moet worden, om mij te 

vergeven en werp mij voor U ter aarde. Gij kunt mij genadig zijn als een 

vader voor zijn zoon, als vriend tot vriend en als geliefde tot een geliefde. 

Als een vader: zoals een vader de fouten van zijn zoon vergeeft. 

Arjuna bidt de Heer om weer Zijn gebruikelijke vorm aan te nemen. 

adr-s-t-apuurvamb hr-s-ito 'smi dr-s-t-va a bhayena ca pravyathitamb mano me; 
tadeva me darszaya deva ruupamb prasida devesza jagannivaasa (45). 
XI.45. Ik ben verrukt om gezien te hebben wat nooit eerder is gezien en toch is 

mijn geest door angst verward. Laat mij alleen die ene vorm zien, O Heer en 

heb medelijden, O Heer van de Goden en Verblijfplaats van het Universum! 

Wat nooit eerder is gezien: de Universele Vorm die nooit eerder door mij of door 

iemand anders is gezien. Laat mij daarom alleen die vorm zien die Gij als mijn 

vriend hebt gebruikt. 

kirit-inamb gadinamb cakrahastamicchaami tva amb dras-t-umahamb tathaiva; 

tenaiva ruupen-a caturbhujena sahasrabaaho bhava viszvamuurte (46). 

XI.46. Ik wil U zien zoals eerst, met kroon en scepter en met de discus in de 

hand, neem Uw vroegere vorm aan met vier armen, O Duizendarmige, O 

Universele Vorm! 

Uw vroegere vorm: als de zoon van Vasudeva. Duizendarmige: heeft betrekking op 

de Universele Vorm die nu wordt gezien. Neem Uw Universele Vorm terug en 

neem Uw vroegere vorm aan. 

De Heer neemt Zijn normale vorm weer aan. 

Omdat de Heer ziet dat Arjuna bang is, trekt Hij zijn Universele Vorm terug en 

troost Arjuna met sussende woorden door te zeggen: 

                                                           
134 Als de ene I Iszvara zou willen scheppen zou de andere wellicht willen vernietigen. Er is geen 
zekerheid dat alle verschillende I Iszvara's hetzelfde zouden denken. Omdat ze allemaal onafhanke-
lijk van elkaar zouden zijn, zouden de inspanningen van de ene I Iszvara door een andere kunnen 
worden geneutraliseerd. De wereld zou niet kunnen bestaan zoals ze nu is.  
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szribhagavaanuvaaca: 
mayaa prasannena tavaarjunedamb ruupamb paramb darszitama atmayogaat; 
tejomayamb viszvamanantamaadyamb yanme tvadanyena na dr -s-t-apuurvam (47). 

De Heer sprak: 

XI.47. Alleen door Mijn genade en opperste macht, O Arjuna, is Mijn Hoogste 

Vorm aan U geopenbaard, vol van pracht, het Alles, Oneindig en Mijn 

Oorspronkelijke Vorm die nooit tevoren door iemand anders dan U is gezien. 

De Heer prijst deze Vorm door te zeggen dat 'Arjuna door waarneming van dit 

visioen van Mijn Vorm al het mogelijke heeft gerealiseerd.' 

na vedayajñaadhyayanairna da anairna ca kriyaabhirna tapobhirugraih-; 
evambruupah- szakya ahamb nr-loke dras-t-umb tvadanyena kurupravira (48). 

XI.48. Noch door studie van de Veda en van offers of aalmoezen te geven, 

noch door rituelen of strenge onthoudingen kan Ik in deze Vorm worden 

gezien in de wereld van de mensen, O Held van de Kuru's, door een ander dan 

U. 

Hoewel de gebruikelijke studie van de vier Veda's ook de offers omvat, wordt de 

bestudering van de offers apart vermeld om te benadrukken dat kennis van het 

offeren noodzakelijk is.
135

 Rituelen: zoals Agnihotra. Strenge onthouding: zoals 

Caandraayan-a.
136

 

maa te vyathaa maa ca vimuud -habhaavo dr -s-t-vaa ruupamb ghoramidr-n4mamedam; 
vyapetabhih- pritamanaah- punastvamb tadeva me ruupamidamb prapaszya (49). 

XI.49. Wees niet bang of verward door de aanblik van deze verschrikkelijke 

vorm van Mij. Laat uw vrees varen en wees verheugd, en zie Mij weer in Mijn 

vroegere vorm! 

Vroegere vorm: die U zo dierbaar is, met vier armen, met de kinkhoorn, discus en 

staf. 

sañjaya uvaaca; 
ityarjunamb vaasudevastathoktvaa svakamb ruupamb darszayaama asa bhuuyah-; 
aaszvaasayaamaasa ca bhitamenamb bhuutva a punah- saumyavapurmahaatmaa (50). 

                                                           
135 Sommige mensen geloven dat de studie van de Veda's bestaat uit het uit het hoofd leren van 
de tekst zonder de betekenis te begrijpen. Daarom is het noodzakelijk om apart te benadrukken 
dat de betekenis van de Veda's, dat wil zeggen: de essentie van de offers die erin worden behan-
deld, ook moet worden geleerd. 
136 Dit houdt in dat de dagelijkse voedselconsumptie elke dag met één mondvol wordt 
verminderd gedurende de donkere helft van de maan. Dit begint op de 15de van de maand bij 
volle maan, totdat er bij nieuwe maan niets meer overblijft. Daarna neemt de hoeveelheid 
voedsel weer op dezelfde wijze toe gedurende de 14 dagen dat het licht van de maan toeneemt. 
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Sañjaya sprak: 

XI.50. Nadat Hij aldus tot Arjuna had gesproken, toonde Vaasudeva zich weer 

in zijn Eigen Gebruikelijke Vorm. De Machtige Heer troostte hem die zo 

bevreesd was, en de Grote Ziel nam weer Zijn mooie en zachte vorm aan. 

Zijn Eigen Vorm: zoals Hij geboren was in de familie van Vasudeva. 

arjunah- uvaaca: 
dr-s-t-vedamb maanus-amb ru upamb tava saumyamb janaardana; 
ida animasmi sambvr-ttah - sacetaah- prakr-tim b gatah- (51). 

Arjuna sprak 

XI.51. O Janaardana, nu ik Uw zachte menselijke vorm zie ben ik geheel 

gekalmeerd en weer mijzelf. 

Toewijding als het enige middel om de Universele Vorm te realiseren. 

szribhagavaanuvaaca: 
sudurdarszamidamb ruupamb dr-s-t-avaanasi yanmama; 
devaa apyasya ruupasya nityamb darszanakaan4ks-in -ah- (52). 

De Heer sprak 

XI.52. De Vorm van Mij die gij hebt gezien is zeer moeilijk te aanschouwen. 

Zelfs de Deva's verlangen er steeds weer naar om deze Vorm te aanschouwen. 

Verlangen om te aanschouwen: hoewel zij het graag zouden zien, hebben zij Dit 

niet gezien zoals gij hebt gedaan en zij zullen Dit nooit zien. 

na ahamb vedairna tapasaa na daanena na cejyayaa; 
szakya evambvidho dras-t-umb ca dr-s-t-avaanasi maamb yathaa (53). 

XI.53. Niet door Veda's of door onthoudingen, niet door aalmoezen of door 

offeren kan Ik in de Vorm worden aanschouwd zoals gij Mij hebt gezien. 

Hoe kunt Gij worden gezien? Luister: 

bhaktyaa tvananyayaa s zakya ahamevambvidho 'rjuna; 
jña atumb dras-t-umb ca tattvena praves-t-um b ca parantapa (54). 

XI.54. Alleen door een onafgebroken toewijding kan Ik zo in deze Vorm in 

werkelijkheid worden gekend en gezien en kan men Mij bereiken, O 

Vernietiger van Vijanden. 

Onafgebroken toewijding (Bhakti): die toewijding die niets anders zoekt dan de 

Heer en waardoor de zintuigen niets anders dan Vasudeva kennen. Deze Vorm: de 

Universele Vorm. Door deze toewijding is het niet alleen mogelijk om Mij te 
kennen zoals in de szaastra's wordt uiteengezet, doch ook om Mij op intuïtieve wijze 

te realiseren zoals Ik ben, en om Mij binnen te gaan en zo bevrijding te verkrijgen. 

De essentie van de hele Gitaa. 
Nu wordt de kern van de hele Gitaa-szaastra samengevat die tot de Hoogste 

Gelukzaligheid leidt en die iedereen zou moeten volgen: 
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matkarmakr-nmatparamo madbhaktah- san4gavarjitah-; 
nirvairah- sarvabhuutes-u yah- sa maameti paan-d-ava (55). 

XI.55. O Paan-d dava, hij die Mijn werken verricht en die Mij als de Allerhoogste 

ziet, die Mij is toegewijd en vrij is van gehechtheid en geen vijandschap kent, 

hij zal tot Mij komen.  

Een dienaar werkt voor zijn meester, maar ziet zijn meester niet als het hoogste 

doel dat hij na zijn dood kan bereiken. Hij die Mij is toegewijd, werkt voor Mij en 

ziet Mij ook als het Allerhoogste Doel: Ik ben dit Allerhoogste Doel. Hij is Mij 

toegewijd en dient Mij alleen met hart en ziel en op alle mogelijke manieren. Hij is 

niet gehecht aan rijkdom of genoegens, aan nageslacht, vrienden, vrouw of 

familieleden. Hij is er niet aan gehecht en houdt er niet van. Hij koestert ook geen 

vijandschap voor enig schepsel, ook al zou men hem groot onrecht hebben 

aangedaan. Een dergelijk mens komt naar Mij. Ik ben zijn hoogste Doel en hij is 

naar niets anders op zoek. Dit is de leer die Ik U te bieden heb, O Paan-ddava. 

iti vis zvaru upasandars zanayogo na ama eka adaszo 'dhyaayah-. 
Dit is het einde van het elfde hoofdstuk getiteld: 

DE YOGA VAN HET ZIEN VAN DE UNIVERSELE VORM. 
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HOOFDSTUK XII. 

DE YOGA VAN DEVOTIE. 

Wie zijn de besten - degenen die IIszvara vereren of zij die Aks -ara vereren? 

Aangenomen wordt dat Arjuna de Heer nu het volgende heeft gezegd: "In de 

hoofdstukken die beginnen met het tweede en eindigen met het tiende hoofdstuk 

waarin de Goddelijke Manifestaties worden behandeld, heeft U toewijding aan het 

Opperste Zelf en de Onvergankelijke (Akswara) Brahman onderwezen, die geen 

upaadhi's (staten) heeft. U heeft ook regelmatig gewezen op de toewijding aan Uzelf 

als de Heer van het Universum, die verbonden is met de upa adhi (staat) van de 

kracht (sattva) waarin alle zaadvormen en evolutionaire mogelijkheden en alle 

kennis ligt opgesloten. In het elfde hoofdstuk waarin de Universele Vorm wordt 

behandeld, heeft U Uw Oervorm als IIszvara laten zien om dezelfde toewijding te 

illustreren. En nadat U deze Vorm heeft laten zien, heeft U mij opgedragen om 

alleen handelingen te verrichten te Uwer wille (XI.55). Daarom vraag ik U om mij 

te leren welke van deze twee wegen de beste is." 

arjuna uvaaca: 
evamb satatayuktaa ye bhakta astvaamb paryupaasate; 
ye caapyaks-aramavyaktamb tes-aamb ke yogavittamaah- (1) 

Arjuna sprak: 

XII.1. Wie zijn het meest bedreven in Yoga, zij die U altijd zijn toegewijd en U 

zo vereren of zij die U vereren als de Onvergankelijke en Ongemanifesteerde? 

Zo: slaat op wat in het vorige vers is gezegd: "Hij die Mijn handelingen verricht" 

(XI.55) enzovoorts. Altijd toegewijd: zij die zonder ophouden handelingen 

verrichten terwille van de Heer, en die met standvastige geest de andere dingen 

doen die al eerder zijn onderwezen. Deze toegewijde mensen zoeken nergens 

anders hun heil en mediteren op U in de Universele Vorm die zo juist is 

gemanifesteerd. Anderen die alle wensen en handelingen hebben opgegeven 

mediteren op de Onvergankelijke (Aks wara) Brahman zoals hiervoor aangegeven, 

die ongemanifesteerd is (avyakta), dat wil zeggen: die niet-waarneembaar is voor 

de zintuigen) en geen upaadhi's of eigenschappen heeft. Er wordt gezegd dat 

datgene wat gemanifesteerd is, door de zintuigen kan worden waargenomen, zoals 

de stamvorm van het woord 'vyakta' aangeeft. Het Onvergankelijke (Akswara) is niet 

zo. Deze mensen mediteren op de Onvergankelijke en Ongemanifesteerde waarvan 
de kenmerken hierna zullen worden vermeld. Welke van deze twee groepen zijn 

het meest bedreven in Yoga? 
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Zij die IIszvara vereren. 

De Heer zegt: "Laat degenen die het Onvergankelijke (Aks wara) vereren, die het 

goede zien en wensen hebben opgegeven, zijn zoals zij zijn." We zullen er later op 

terugkomen. Over de anderen echter het volgende: 

szribhagavaanuvaaca: 
mayyaaveszya mano ye maam b nityayuktaa upaasate; 
szraddhayaa parayopetaaste me yuktatamaa mataah- (2). 

De Gezegende Heer sprak: 

XII.2. Degenen die hun geest altijd op Mij hebben gericht en Mij standvastig 

en toegewijd vereren in volledig vertrouwen, zij worden beschouwd als de 

beste Yogi's. 

Deze toegewijden (bhakta's) vestigen hun geest op Mijn Universele Vorm en 

Opperste Heer en vereren Mij als de Heerser over alle Yogameesters en als 

alwetend, vrij van timira (kortzichtigheid) en van andere slechte gewoonten. Zij die 

Mij altijd en standvastig op de wijze vereren, die in de laatste szloka van het vorige 

hoofdstuk is beschreven, in volledig vertrouwen, zijn de beste Yogi's. Zij brengen 

waarlijk al hun tijd door met aan Mij te denken en daarom is het terecht om hen als 

de beste Yogi's te zien. 

Zij die Aks wara vereren. 

Maar die anderen dan, zijn zij niet de beste Yogi's? Stop! Luister naar wat Ik over 

hen te zeggen heb: 

ye tvaks-aramanirdeszyamavyaktamb paryupaasate; 
sarvatragamacintyamb ca kuut-asthamacalamb dhruvam (3). 

XII.3. Zij zullen Mij bereiken, die altijd het Onvergankelijke, het 

Onbenoembare, het Ongemanifesteerde, het Overal Aanwezige en 

Ondenkbare, het Onveranderlijke en Onbeweeglijke en Eeuwige vereren, ... 

Omdat het Onvergankelijke (Akswara) ongemanifesteerd is, is Hij onbereikbaar voor 

woorden en kan daarom niet worden omschreven. Hij is ongemanifesteerd, niet 

kenbaar voor de organen van kennis. Zij vereren het Onverwoesbare altijd en 

overal. Verering (Upaasanaa) is volgens de Leer (szaastra) het benaderen van het object 

van verering door er over te mediteren en voor lange tijd in dezelfde 

gedachtestroom te verblijven, vergelijkbaar met bijvoorbeeld het voortdurende 

druppelen van olie. Het Onvergankelijke als object van verering wordt als volgt 

omschreven: Hij is overal aanwezig en alles doordringend zoals aakaasza. Hij is 

ondenkbaar omdat Hij ongemanifesteerd is. Alles wat waarneembaar is voor de 
zintuigen kan ook voor de geest worden gehaald, maar de Akswara is niet 

waarneembaar voor de zintuigen en derhalve ondenkbaar. Hij is onveranderlijk 

(Kuuttastha), waarbij Ku utta iets is dat er van buiten goed uitziet doch van binnen 

slecht is. Dit is derhalve van toepassing op dat zaad van sambsaara en avidya a 
(onwetendheid), dat van binnen slecht is en wordt aangeduid met termen als Ma ayaa, 
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Avyakrrta (ongedifferentiëerd) zoals in de SZvetaszvataropaniswad (IV.10) en de Gitaa 
(VII.14). Ku uttastha betekent: "Hij die zetelt in Maayaa als Zijn Getuige en als Zijn 

Heer." Ku uttastha kan ook betekenen: "op een hoop liggen." Daarom is Hij 

onveranderlijk en eeuwig. 

sambniyamyendriyagraamamb sarvatra samabuddhayah-; 
te pra apnuvanti maameva sarvabhuutahite rata ah- (4). 

XII.4. ... alle zintuigen beheersen, gelijkmoedig gestemd zijn en gericht zijn op 

het welzijn van alle wezens. 

Zij die het Onverwoestbare vereren, beteugelen al hun zintuigen en zijn altijd gelijk 

gestemd in voorspoed en bij tegenslag. Zij komen tot Mij. Het is niet echt nodig 

om te zeggen dat zij tot Mij komen, omdat er geschreven staat dat: "een wijs mens 

Mijn eigen Zelf is" (VII.18). Het is eveneens overbodig om te stellen dat zij de 

beste Yogi's zijn omdat zij één zijn met de Heer Zelf. 

Maar, 

kleszo 'dhikatarastes-a amavyakta asaktacetasaam; 
avyaktaa hi gatirduh-khamb dehavadbhiravaapyate (5). 

XII.5. Zij die hun geest richten op het Ongemanifesteerde moeten meer 

inspanning leveren, omdat het voor een mens met een lichaam zeer moeilijk is 

om het Ongemanifesteerde te bereiken. 

Zij die handelingen verrichten om Mijnentwille moeten zich zeer inspannen, groter 

echter is de inspanning van degenen die zich identificeren met het Onverwoestbare 

en de Opperste Werkelijkheid vereren. Dit komt omdat zij hun gehechtheid aan het 

lichaam moeten opgeven. Het Doel, de Onverwoestbare, is uitermate moeilijk te 

bereiken voor iemand met een lichaam. En daarom
137

 moeten zij een grotere 

inspanning verrichten. 

Verlossing door verering van IIszvara. 

In een later stadium zullen we handelingen beschrijven van degenen die het 

Onverwoestbare vereren (de Akswara-Upa asaka's). 

ye tu sarvaan-i karmaan-i mayi sambnyasya matparaah-; 
ananyenaiva yogena maam b dhyaayanta upaasate (6). 

XII.6. Echter degenen die Mij vereren en al hun handelingen aan Mij 

overdragen, Mij als de Allerhoogste zien en over Mij mediteren met volledige 

toewijding (Yoga) ... 

Mij: IIszvara, de Heer. Volledig: zonder ander object van verering dan Mijzelf, God 
in de Universele Vorm. Toewijding (Yoga): sama adhi of standvastigheid van geest. 

teszaamahamb samuddhartaa mr-tyusambsaarasaagarat; 
bhavaami na ciraatpaartha mayya aveszitacetasaam (7). 

                                                           
137 vanwege deze noodzaak om de gehechtheid aan het lichaam op te geven. 
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XII.7. ... en wier geest op Mij is gericht, die verlos Ik spoedig uit de oceaan van 

het sterfelijke sambsaara, O Zoon van Prrthaa. 
Degenen die niets anders doen dan alleen Mij vereren zal Ik, de Heer, oplichten uit 

de oceaan van het sterfelijke sambsaara, omdat hun geest op Mij gericht is in Mijn 

Universele Vorm. Sambsaara is een oceaan omdat deze zo moeilijk is over te steken. 

Omdat dit zo is, geldt: 

mayyeva mana aadhatsva mayi buddhimb niveszaya; 
nivasis-yasi mayyeva ata uurdhvamb na sambszayah- (8). 

XII.8. Houd uw geest alleen op Mij gericht en laat uw rede in Mij ingaan! 

Zonder enige twijfel zult ge daarna in Mij alleen verblijven. 

Richt uw geest (manas), uw wensen en gedachten, op Mij, de Heer in de 

Universele Vorm. Laat ook uw rede (buddhi), die besluit en bepaalt, in Mij ingaan. 

Wat is het resultaat? Luister: Gij zult absoluut zeker in Mij verblijven als Mijzelf 

wanneer het lichaam sterft. Gij zult hieraan niet twijfelen. 

Abhyaasa Yoga 

atha cittamb samaadhaatumb na szaknos-i mayi sthiram; 
abhyaasayogena tato maamiccha aptumb dhanañjaya (9). 

XII.9. O Dhanañjaya, als ge niet in staat zijt om uw geest zonder ophouden op 

Mij te richten, probeer Mij dan te bereiken door de yoga van voortdurende 

oefening. 

Als ge niet in staat zijt om uw geest zonder ophouden op Mij te richten op de 

manier, zoals Ik heb uitgelegd, probeer Mij dan in de Universele Vorm te bereiken 

door de yoga van voortdurende oefening (abhya asa-yoga). De oefening (abhya asa) 

bestaat eruit de gedachten los te maken van allerlei wisselende objecten en steeds 

weer de aandacht te richten op een specifiek object. Abhya asa-yoga betekent 

samaadhaana of standvastigheid van geest, en wordt door deze oefening verworven. 

Het dienen van de heer. 

abhyaase 'pyasamartho 'si matkarmaparamo bhava; 
madarthamapi karmaan-i kurvansiddhimavaapsyasi (10). 

XII.10. Als ge ook niet in staat zijt om dít toe te passen, laat uw doel dan zijn 

het verrichten van handelingen om Mijnentwille. Ook door het verrichten van 

Mijn handelingen zult ge volmaaktheid verwerven. 

Ook als ge alleen maar handelingen verricht om Mijnentwille zonder yoga toe te 
passen, zult ge volmaaktheid verwerven. Eerst wordt zuiverheid van geest bereikt, 

daarna yoga of standvastigheid, dan kennis en daarna volmaaktheid (moks wa). 

Het opgeven van de vruchten van handelingen 

athaitadapyaszakto 'si kartumb madyogamaaszritah-; 
sarvakarmaphalatyaagamb tatah- kuru yataatmavaan (11). 
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XII.11. Als U zelfs dit niet kunt doen, beheers U dan, geef alle vruchten van 

handelingen op en neem Uw toevlucht tot Mij! 

Als U zelfs niet in staat bent handelingen te verrichten te Mijnentwille zoals 

hiervoor is aangegeven, draag dan alle handelingen aan Mij op en doe afstand van 

het resultaat van die handelingen! 

Nu prijst Hij het afstand doen van de resultaten van handelingen: 

szreyo hi jñaanamabhyaasaajjñaanaaddhyaanamb viszis-yate; 
dhyaana atkarmaphalatyaagastyaagaacchaantiranantaram (12). 

XII.12. Kennis staat boven handeling, meditatie staat boven kennis, het 

opgeven van de vruchten van handelingen staat boven meditatie. Vrede is het 

directe gevolg van dit opgeven. 

Kennis staat boven handeling
138

 die gedaan wordt uit onwetendheid.
139

 Boven 

kennis staat meditatie (dhya ana) die verbonden is met kennis. Boven meditatie met 

kennis staat het opgeven van de vruchten van handelingen. Door dit opgeven van 

de vruchten van handelingen samen met hiervoor genoemde kwalificatie
140

 wordt 

onmiddellijk sambsaara en zijn oorzaak gestopt; het kan niet anders. 

Het opgeven van de vruchten van alle handelingen wordt alleen geleerd als weg tot 

Gelukzaligheid aan iemand, die onwetend is en handelingen verricht, als deze niet 

in staat is om de andere hier genoemde wegen te gaan, en niet eerder. In dit geval 

wordt het opgeven van de vruchten van handelingen in deze szloka alleen maar 

geprezen via de vergelijking met andere methoden, omdat is aangegeven dat dit de 

juiste weg is als iemand niet in staat is om de eerder genoemde wegen te gaan.
141

 

In hoeverre is deze uitspraak alleen maar een lofprijzing? 

In de Ka atthopaniswad (VI.14) wordt gezegd dat onsterfelijkheid voortkomt uit het 

opgeven van alles wat men kan wensen en dit is een waarheid die aan iedereen 

bekend
142

 is. Alle objecten van wensen zijn de vruchten van handelingen die in 

szruti en smrrti zijn voorgeschreven. Bij een verlicht mens die altijd is toegewijd, 

volgt vrede direct op het opgeven van wensen. Omdat het opgeven van wensen op 

zichzelf ook een rol speelt bij het opgeven van de vruchten van handelingen door 

een onwetend mens, wordt hierdoor ook het opgeven van deze vruchten van 

handelingen op zichzelf geprezen. De bedoeling hiervan is om het verlangen op te 

wekken om verder te gaan, zoals alle huidige braahman-a's worden geprezen omdat 

                                                           
138 Abhyaasa (toepassing), dat in de tekst en het commentaar wordt vermeld, betekent óf het luis-
teren naar de leer van de s zruti's om kennis te verwerven óf vastberaden toepassing van dhya ana. 
139 In de MSS van de bhaaswya worden twee verschillende visies aangetroffen, nl. viveka-purvakaat 
en aviveka-purvakaat. De eerste term betekent 'samen met onderscheidingsvermogen'.  
140 Deze kwalificatie luidt 'onder beheersing' (XII.11). 
141 Het opgeven van de vruchten van handelingen wordt hier geprezen omdat dit de weg is die 
wordt onderwezen. 
142 Zoals in de szruti wordt onderwezen (Zie Br r.Up. 4.4.6). 
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zij braahman-a's zijn door te zeggen dat de wijze braahman-a Agastya de oceaan heeft 

leeggedronken.  

Zo wordt ook geleerd dat Karma-Yoga samen met het opgeven van de vruchten 

van handelingen, leidt tot Gelukzaligheid. 

Het leven van de Aks wara-upaasaka's. 

Er wordt hier een onderscheid verondersteld tussen IIswvara en AAtman, de Heer en 

het Zelf, te weten de Yoga die bestaat uit de gedachte op de Heer te concentreren, 

de Universele Vorm en daarnaast het verrichten van werken in dienst van de Heer. 

Met de woorden "Als ge ook niet in staat zijt om dit te doen" (XII.11) wordt 

aangegeven dat Karma-Yoga verbonden is met onwetendheid (ajñaana). Hieruit 

moeten we begrijpen, dat de Heer hier bedoelt te zeggen, dat Karma-Yoga niet 

bedoeld is voor degene die Akswara vereert en die geen onderscheid ziet tussen de 

Heer en het Zelf. Op identieke wijze laat de Heer zien dat het voor een Karma-yogi 

niet mogelijk is om Aks wara te vereren. Ter verklaring: Eerst verklaart de Heer met 

de woorden "Zij zullen Mij bereiken" (XII.3), dat degenen die Akswara vereren, niet 

afhankelijk zijn bij het verkrijgen van bevrijding (kaivalya). Daarna laat de Heer 

met de woorden "hen verlos Ik" (XII.7) zien, dat de anderen afhankelijk zijn van de 

Heer als extern Wezen. Als dezen als het eigen Zelf van de Heer zouden worden 

gezien, zouden ze Akswara zelf zijn door de realisatie van het éénzijn. Dan zou het 

onjuist zijn om te zeggen dat zij mensen zijn die door de Heer zullen worden 

bevrijd. Bovendien
143

 adviseert de Heer alleen Karma-Yoga aan Arjuna, dat uitgaat 

van het idee van onderscheid maken en absoluut niet verbonden is met ware 

kennis, terwijl de Heer toch zo duidelijk het beste met Arjuna voor heeft. 

Bovendien zou niemand onderworpen willen zijn aan enig ander wezen als men uit 

de bronnen van ware kennis zou weten dat men zelf de Heer is. Deze twee posities 

staan immers lijnrecht tegenover elkaar. Daarom
144

 vervolgt de Heer speciaal voor 

degenen die Akswara vereren, namelijk de sambnya asins die toegewijd zijn aan ware 

kennis en alle wensen hebben opgegeven, met een les over de specifieke 

eigenschappen, als 'zonder enige haat voor enig wezen', die direct leiden tot 

onsterfelijkheid. 

adves-t-aa sarvabhuuta anaam b maitrah- karun-a eva ca; 
nirmamo nirahan4ka arah- samaduh-khasukhah- ks-ami (13). 

XII.13. Hij die geen haat koestert voor enig wezen, die voor iedereen 

vriendelijk en vol mededogen is, die vrij is van gehechtheid en egoïsme en voor 

wie vreugde en verdriet gelijk zijn, die geduldig is ... 

Hij haat niets, zelfs niet als het hem pijn geeft en hij beschouwt alle wezens als 
zichzelf. Hij is vriendelijk en mededogend. Hij is vol mededogen voor degenen die 

                                                           
143 Dit is nog een andere reden waarom Karma-Yoga niet tegelijkertijd kan worden gecombi-
neerd met Aks wara-Upasaanaa in dezelfde persoon. 
144 Omdat de hieronder vermelde eigenschappen niet allemaal door degenen die Karma-Yoga 
volgen kunnen worden ontwikkeld, die immers het Zelf niet kennen. 
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in de ellende zitten, dat wil zeggen: hij beschermt het leven van alle wezens en hij 

is een sambnya asin. Hij beschouwt niets als zijn bezit en is vrij van egoïsme en van 

het gevoel van 'ik'. Vreugde en verdriet geven hem geen gehechtheid of haat en hij 

wordt niet geraakt door beledigingen of slaag. 

santus-t-ah- satatam b yogi yataatmaa dr-d-haniszcayah-; 
mayyarpitamanobuddhiryo madbhaktah- sa me priyah- (14). 

XII.14. ... die altijd tevreden is, de yogi van wie de geest evenwichtig is en vol 

zelfbeheersing en met een sterke overtuiging, die zijn geest en rede op Mij 

heeft gericht, hij die Mij zo is toegewijd, is Mij zeer dierbaar. 

Hij is altijd tevreden en denkt altijd dat hij genoeg heeft, of hij nu wel of niet vol-

doende heeft voor zijn levensonderhoud. Hij blijft tevreden, ongeacht of hem iets 

goeds of kwaads overkomt. Hij is een yogi met een immer standvastige geest. Hij 

is volledig overtuigd van de essentiële natuur van het Zelf. Deze sambnya asin heeft 

zijn Manas, met alle wensen en gedachten en inclusief zijn Buddhi als zetel van het 

onderscheidingsvermogen, alleen op Mij gericht. Iemand die Mij zo is toegewijd is 

Mij zeer dierbaar. Deze waarheid die al in VII.17 staat met de woorden "Ik word 

zeer door de wijzen vereerd en zij zijn Mij zeer dierbaar," wordt hier verder uitge-

breid toegelicht. 

yasmaannodvijate loko lokaannodvijate ca yah-; 
hars-aamars-abhayodvegairmukto yah- sa ca me priyah- (15) 

XII.15. Hij die de wereld niet besmet en niet besmet wordt door de wereld en 

die vrij is van vreugde en verdriet, afgunst en angst is Mij zeer dierbaar. 

Hij: de sambnya asin. Vreugde: is opgetogenheid en uitbundigheid van de geest (antah-
karan-a) bij het verkrijgen van iets dat men graag wil en waarvan kippevel, tranen 

en dergelijke de kenmerken zijn. 

anapeks-ah- szucirdaks-a udaasino gatavyathah-; 
sarvaarambhaparityaagi yo madbhaktah- sa me priyah- (16). 

XII.16. Hij die geen wensen heeft, zuiver is, verstandig, onbekommerd en 

onbewogen en afstand heeft gedaan van alle handelingen en zo Mij is 

toegewijd, is Mij zeer dierbaar. 

Het lichaam, de zintuigen, zintuiglijke objecten en onderlinge relaties zijn hem om 

het even. Hij is zuiver van binnen en van buiten. Hij is in staat om ter plekke juiste 

beslissingen te nemen over zaken die geen uitstel dulden. Hij kiest niet automatisch 

de kant van vrienden of verwanten. Hij doet consequent afstand van alle 

handelingen die gericht zijn op het verkrijgen van dingen die men graag wil, of het 
nu in deze wereld is of de volgende. 

Bovendien: 
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yo na hr-s-yati na dves-t-i na szocati na kaan4ks-ati; 
szubhaaszubhaparityaagi bhaktimaanyah- sa me priyah- (17). 

XII.17. Hij die zich niet verheugt, noch haat, of treurt of wenst, die afstand 

doet van goed en kwaad en die volledig is toegewijd, is Mij zeer dierbaar. 

Hij verheugt zich niet als hij iets goeds bereikt en klaagt niet als hem iets 

onaangenaams overkomt. Hij treurt niet over het verlies van iets dierbaars en 

verlangt niet naar iets wat hij niet heeft.  

samah- szatrau ca mitre ca tatha a maanaapamaanayoh-; 
szitos-n -asukhaduh-khes-u samah - san4gavivarjitah - (18). 

XII.18. Vrienden of vijanden zijn hem gelijk, ook in eer of oneer; warmte en 

koude, en vreugde en verdriet zijn hem hetzelfde. Hij is vrij van gehechtheid, 

... 

Hij is niet gehecht aan enig object en hij is tevreden met minimaal 

levensonderhoud. In de Maha abhaarata wordt gezegd: 

"De Goden noemen hèm een bra ahman -a die zich in alles kleedt, zich met alles voedt 

en overal zijn rustplaats vindt." (S Zaanti-parva, Mokswa-Dharma, 245-12)... 

tulyanindaastutimauni santus-t-o yenakenacit; 
aniketah- sthiramatirbhaktima anme priyo narah- (19). 

XII.19. ... kritiek en lofprijzing zijn hem gelijk, hij is zwijgzaam en met alles 

tevreden, zonder vaste woonplaats, doch met standvastige geest en met volle-

dige toewijding. Deze mens is Mij zeer dierbaar. 

... In een andere smrrti staat: "Hij heeft geen vaste woonplaats en geen tehuis." Zijn 

geest is vast gericht op de Opperste Werkelijkheid. 

Deze lijst met de diverse eigenschappen van de sambnyaasins (zij die de Akswara 

vereren, die altijd toegewijd zijn aan de kennis van de Opperste Werkelijkheid), die 

begon in XII.13, wordt als volgt afgesloten: 

ye tu dharmyaamr-tamidamb yathoktamb paryupaasate; 
szraddadhaana a matparamaa bhaktaaste 'tiva me priyaah- (20). 

XII.20. Degenen die waarlijk de hier beschreven onsterfelijke Wet volgen, en 

begiftigd zijn met vertrouwen en Mij zien als de Allerhoogste en zijn 

toegewijd, zijn Mij boven alles dierbaar. 

Degenen: de sambnya asins. Onsterfelijk: omdat het leidt tot onsterfelijkheid. Hier: te 

beginnen bij vers 13. Die Mij zien als de Allerhoogste: van wie Ik het 
allesovertreffende doel ben, het Onverwoestbare Zelf. Toegewijd: aan de hoogste 

vorm van toewijding die bestaat: de kennis van de Opperste Werkelijkheid. De 

bedoeling van de woorden "Ik word zeer door de wijzen vereerd en zij zijn Mij 

zeer dierbaar" (VII.12), is nu voldoende duidelijk gemaakt en wordt hier als volgt 

afgesloten: "Zij zijn Mij boven alles dierbaar." De betekenis van de s zloka luidt: 

Omdat degene die de Onsterfelijke Wet volgt, die hier is beschreven, boven alles 
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dierbaar wordt voor Viswn -u, de Opperste Heer, zou deze Onsterfelijke Wet vol vuur 

moeten worden nagevolgd door iedereen die bevrijding zoekt, door iedereen die de 

Opperste Verblijfplaats van Vis wn-u wil bereiken. 

iti bhaktiyogo naama dvaadaszo 'dhyaayah-. 
Dit is het einde van het twaalfde hoofdstuk getiteld: 

DE YOGA VAN DEVOTIE. 
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HOOFDSTUK XIII 

MATERIE EN ZIEL 

Het hoofdonderwerp van dit hoofdstuk. 

In het zevende hoofdstuk is gesproken over twee Prakrrti's (Naturen) van de 

Opperste Heer. De eerste is samengesteld uit de drie gun-a's en achtvoudig verdeeld 

en vormt de lagere (apara) Prakrrti, omdat het de oorzaak is van sambsaara of het 

aardse bestaan. De andere, de hogere Prakrrti, vormt het leven zelf (jiva), de 

Kswetrajña of Kenner van de Materie en is in essentie één met de Heer Zelf. Door 

deze twee Prakrrti's is de Heer het begin, het onderhoud en de oplossing van het 

Universum. Dit hoofdstuk over Ks wetra (Materie) begint met een beschrijving van 

de twee Prakrrti's van Ks wetra en Kswetrajña met het doel om de essentiële natuur van 

hun bezitter, de Heer IIszvara vast te stellen. 

Nogmaals gezegd, in het voorgaande hoofdstuk is vanaf szloka 13 de weg en het 

soort leven van de sambnya asins beschreven die kennis van de Waarheid hebben. Nu 

is de vraag aan de orde: "Door welke kennis van Waarheid worden zij zo dierbaar 

voor de Heer als zij de leefregels volgen die hiervoor zijn beschreven?" Dit 

hoofdstuk is mede bedoeld om hier een antwoord op te geven. 

Lichaam en ziel. 

De Prakrrti die uit de drie gun -a's is samengesteld, verandert zichzelf in alle 

mogelijke vormen, als lichamen (ka arya's), zintuigen (karan -a's) en zintuiglijke 

objecten (viswaya's), en vormt combinaties van allerlei aard van lichaam en 

zintuigen om genot of bevrijding te geven, de twee doelen van de Puruswa of Geest. 

Ons lichaam is zo'n combinatie. Met betrekking tot dit lichaam zegt de Heer: 

szribhagavaanuvaaca: 
idamb szariramb kaunteya ks-etramityabhidhiyate; 
etadyo vetti tamb praahuh- ks-etrajña iti tadvidah- (1). 

De Gezegende Heer sprak: 

XIII.1. O Zoon van Kunti, dit lichaam wordt Kswetra genoemd; hij die dit weet 

wordt Kswetrajña genoemd door degenen die weten.  

Met de woorden 'het lichaam' geeft de Heer een nadere invulling van het 

voornaamwoord 'dit'. Kswetra, het veld, lichaam, materie, wordt zo genoemd omdat 

het beschermd is tegen verwonding, of vernietigd kan worden, of kan vergaan, of 
omdat de vruchten van handelingen geoogst kunnen worden zoals in een veld. Dit 

lichaam wordt 'Ksetra' genoemd, 'het veld', 'materie'. Hij die deze Ks wetra kent, dat 

wil zeggen: dit volledig begrijpt en die dit, door kennis die Hij uit zichzelf of via 

anderen heeft verkregen, ziet als verschillend van zichzelf, wordt Ks wetrajña 

genoemd, de kenner van het veld, hij die weet wat materie is. 
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Eenheid van de ziel met de Heer. 

Kswetra en Kswetrajña zijn aldus beschreven. Is er echter nog meer over te zeggen dat 

men zou moeten weten? Ja, luister:  

ks-etrajñamb caapi maamb viddhi sarvaks-etres-u bhaarata; 
ks-etraks-etrajñayorjñaanamb yattajjñaanamb matamb mama (2). 

XIII.2. O Bharata, weet ook dat Ik de Ks wetrajña ben in alle Kswetra's. Kennis 

van Kswetra en Kswetrajña wordt door Mij als ware kennis beschouwd. 

Weet ook dat Ik de hiervoor beschreven Ks wetrajña ben, Ikzelf, de Opperste Heer, 

en niet een schepsel van de aarde (sambsa ara). De betekenis luidt: de Kswetrajña die in 

alle Kswetra's verblijft en die wordt beschreven door de vele upaadhi's of Kswetra's, 

van Brahma a tot een grassprietje, bezit in werkelijkheid geen enkele van de vele 

upaadhi's (eigenschappen) en kan niet beschreven worden door woorden of 

gedachten als 'sat' of 'asat', bestaand of niet-bestaand. Deze kennis van de twee 

kenobjecten Kswetra en Kswetrajña, wordt door Mij, de Heer Vis wn-u, als ware kennis 

beschouwd, omdat er afgezien van de ware natuur van Kswetra, Kswetrajña en IIszvara, 

niets overblijft om gekend te worden. 

De ziel is alleen vatbaar voor kwaad door onwetendheid. 

Tegenwerping: Als er maar één Wezen, namelijk IIszvara, zou bestaan in alle 

Kswetra's en er geen ander wezen dat geniet kan bestaan dan Hij, volgt daaruit dat de 

IIszvara een sambsaarin is of dat er geen sambsaara bestaat omdat er geen andere 

sambsaarin is dan de IIszvara. Geen van deze twee mogelijkheden is acceptabel omdat 

hieruit zou volgen dat de Geschriften die over gehechtheid en bevrijding en hun 

oorzaken spreken, geen zin zouden hebben. Bovendien gaat dit in tegen alle 

bewijzen inclusief zintuiglijke waarnemingen (pratyaks wa). Allereerst worden 

vreugde en verdriet en hun oorzaken door ons via directe waarneming gekend. 

Bovendien kan uit het waarnemen van alle verschillen in de wereld ook het bestaan 

van sambsaara worden afgeleid dat oprijst uit dharma en adharma. Dit zou allemaal 

onverklaarbaar zijn als de AAtman en de IIszvara, het Zelf en de Heer, hetzelfde 

zouden zijn. 

Antwoord: Nee, want dit kan worden verklaard uit een verschil tussen jña ana en 

ajña ana, tussen kennis en onwetendheid. Er wordt namelijk gezegd: 

"Datgene dat bekend staat als kennis en datgene dat onwetendheid is, zijn 

volkomen verschillend en leiden tot volkomen verschillende gevolgen." (Kattha Up. 

2.4). 

En in dezelfde Upaniswad en in hetzelfde verband wordt ook een onderscheid 
gemaakt tussen vidya a en avidya a, kennis en onwetendheid, die geheel verschillende 

resultaten opleveren, namelijk het goede en het aangename, waarbij kennis tot het 

goede leidt en onwetendheid tot het aangename.  

Hierop aansluitend zegt Vya asa: "Dan zijn er deze twee wegen," enzovoorts 

(Mokswadharma 24.6). En "Er zijn slechts deze twee wegen," enzovoorts. 
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Ook in de Gitaa worden twee wegen genoemd. De szruti, smrrti en de rede leren ons 

nu dat wij ons moeten ontdoen van onwetendheid en zijn gevolgen. Uit de szruti 

kunnen de volgende passages worden aangehaald: 

"Als iemand in deze wereld het Zelf kent, is het ware doel bereikt. Als men in deze 

wereld het Zelf niet kent, volgt een ware ramp." (Kena Up. 2.5). 

"Hij die Hem, het Opperste Zelf, kent wordt onsterfelijk, er is geen andere manier 

om het Doel te bereiken." (Puruswa-suukta). 

"De wijze man is voor niets bevreesd." (Tait.Up. 2.4). 

Wat betreft degene die onwetend is: 

"Hij is bevreesd voor sambsaara." (Ibid. 2.7). 

"Zij die leven in avidya a of onwetendheid, dwalen in cirkels met wankele stap, 

waarbij de blinde de blinde leidt." (Kattha Up. 2.5). 

"Hij die Brahman kent, is Zelf Brahman." (Mun -ddaka Upanis wad 3.2.9). 

"Hij die een andere Godheid vereert en daarbij denkt: 'Deze is anders dan ikzelf,' 

weet niets en hij is gelijk een dier voor de Goden." (Brr.Up. 1.4.10). 

Over degene die het Zelf kent: 

"Hij wordt dit alles." (Ibid. 1.4.10). 

"Uitsluitend en alleen als de mensen in staat zouden zijn om de hemel op te rollen 

als een lap leer, kan er een eind komen aan de ellende, zonder dat de mensen God 

kennen." (SZvet.Up. 6.20). 

Ook passages van de smrrti als de Bhagavad Gitaa, bijvoorbeeld V.15, 19 en XIII.28 

kunnen worden geciteerd. Ook door het gebruik van de rede (nya aya) kunnen we tot 

dezelfde conclusie komen. Er wordt gezegd: 

"Door het gebruik van kennis vermijden mensen slangen, doornen en putten, doch 

door onwetendheid vallen sommigen erin. Zie hier hoe waardevol het gebruik van 

kennis is." (Mokswadharma 201. 16). 

Ook
145

 kunnen we vaststellen dat een onwetend mens het fysieke lichaam als het 

Zelf ziet, dat door gehechtheid, haat en dergelijke wordt voortbewogen, goede en 

slechte dingen doet (Dharma en Adharma), geboren wordt en sterft. Zij die bevrijd 

zijn en weten dat het Zelf en het lichaam niet hetzelfde zijn, geven gehechtheid en 

haat op, en doen niet langer de goede en slechte dingen die het gevolg zijn van 

hartstochten. Dit kan niemand ontkennen. Omdat het zo is,
146

 lijkt de Kswetrajña, die 

de IIszvara Zelf is, een sambsaarin te zijn door de andere upaadhi's die het gevolg zijn 
van avidya a, op eenzelfde manier waarop de AAtman of het individuele Zelf identiek 

                                                           
145 Hier volgt de nya aya of redenering waaraan boven wordt gerefereerd. 
146 Kennis en onwetendheid zijn zoals hiervoor aangegeven verschillend van aard, en hebben 
verschillende gevolgen. Het Opperste Wezen en het individuele Zelf moeten evenwel in essentie 
gelijk zijn, hoewel door upaadhi's als Buddhi het lijkt alsof het Zelf een sambsaarin is. Dit is een 
illusie als gevolg van avidya a. 
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schijnt te zijn met het fysieke lichaam. Het is een vaststaand feit dat het idee dat het 

individuele Zelf hetzelfde is als het niet-Zelf, het fysieke lichaam en dergelijke, 

normaal is voor sterfelijke wezens en het gevolg is van avidya a zoals in het donker 

een pilaar voor een mens kan worden gehouden. Hierdoor wordt echter geen enkel 

essentieel aspect van de mens overgedragen op de pilaar, noch wordt er een 

kenmerkende eigenschap van de pilaar op de mens overgedragen. Evenzeer hoort 

Bewustzijn nooit werkelijk bij het lichaam en kan enig lichamelijk kenmerk, zoals 

vreugde, verdriet en sloomheid, niet werkelijk aan het Bewustzijn en het Zelf 

worden toegeschreven. Net zoals bij verval en dood kunnen deze eigenschappen 

alleen maar door avidya a aan het Zelf worden toegeschreven. 

Kswetra wordt totaal niet beïnvloed door sambsaara. 

Tegenwerping: Nee, deze twee situaties zijn niet gelijk. De pilaar en de mens zijn 

beide objecten van waarneming (dat wil zeggen: staan buiten het Zelf) en worden 

als zodanig door avidya a met elkaar verward door de waarnemer, en daarom zegt U 

dat het lichaam en het Zelf, respectievelijk het waargenomene en de waarnemer, 

met elkaar verward worden. Op deze manier klopt het voorbeeld niet met wat 

wordt bedoeld en daarom
147

 hoort het kenmerk van het lichaam in werkelijkheid tot 

het Zelf, de waarnemer, hoewel het een object van waarneming betreft.  

Antwoord: Nee want dan zou het Zelf ook niet meer bewust zijn, enzovoorts. Als 

alle kwaliteiten van het lichaam als vreugde, verdriet, verwarring, begeerte en haat 

en dergelijke, dat wil zeggen: van Ks wetra (Materie) dat een object van waarneming 

is, altijd bij het Zelf, de waarnemer, zouden horen, moet worden verklaard waarom 

sommige kenmerken bij Ks wetra (een object van waarneming) horen en door avidya a 
aan het Zelf worden toegeschreven, doch in werkelijkheid tot het Zelf behoren, 

terwijl dit niet geldt voor dingen als verval en dood. Aan de andere kant zouden we 

evenwel kunnen concluderen dat deze kwaliteiten van Kswetra niet werkelijk bij het 

Zelf behoren, omdat deze net als bij dood en verval door avidya a worden 

toegeschreven aan het Zelf. Ook al omdat het dingen zijn die men wil verkrijgen of 

juist vermijden. Omdat dit zo is en omdat sambsaara, dat bestaat uit dingen doen en 

genieten en dat zijn basis heeft in datgene wat wordt waargenomen, alleen maar 

door avidya a aan de waarnemer wordt toegeschreven, wordt de waarnemer er niet 

door beïnvloed, net zoals aakaasza of ether niet wordt beïnvloed door vuil of door de 

ruimtelijke aspecten die er uit onwetendheid door kinderen mee worden verbonden.  

Men kan zich daarom niet voorstellen dat de Ks wetrajña, de Heer, hoewel Hij 

aanwezig is in alle Ks wetra's, zelfs maar een spoortje zou kunnen bevatten van het 

wezen van een sambsa arin. Wij hebben nooit kunnen ervaren dat er iets aan werd 
toegevoegd of afgedaan door een onterechte bewering als gevolg van avidya a.  
Over de opmerking dat het voorbeeld niet klopt met wat is bedoeld, antwoorden 

wij dat het niet juist is om het zo te stellen. Waarom? Dit komt omdat het in het 

voorbeeld genoemde punt van overeenkomst berust op iets dat er door 

                                                           
147 omdat de identificatie van het Zelf met het lichaam niet zo maar een illusie (bhrama) is. 
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onwetendheid ten onrechte aan wordt toegeschreven. Hierover zijn beiden het eens. 

Van de opmerking dat nooit verkeerde toeschrijvingen van kwaliteiten van het 

object aan het subject zijn waargenomen, is aangetoond dat deze opmerking ook in 

het geval van verval en dood niet klopt. 

Avidyaa zit in het orgaan en niet in het Zelf. 

Tegenwerping: Kswetrajña is een sambsa arin omdat Het avidya a bevat. 

Antwoord: Nee, want avidya a komt voort uit Tamas. Avidya a is een Tamasisch 

begrip, dat wil zeggen: is geboren uit Tamas, en omdat het werkt als een sluier, 

veroorzaakt het verkeerde en onware waarnemingen, of geeft het twijfel, of 

veroorzaakt het onwetendheid. Daardoor verdwijnt het als het licht van het 

onderscheidingsvermogen gaat schijnen. Dezelfde drie onderdelen van avidya a zien 

we bijvoorbeeld ook bij een oogziekte als timira die Tamasisch is omdat het de 

aard heeft van een sluier.
148

 

Tegenwerping: Avidya a is inherent (dharma) aan de waarnemer. 

Antwoord: Nee, want we zien dat het gezichtsorgaan door de timira-ziekte is 

aangetast. 

Ter verklaring: De opponent zegt dat avidya a inherent is aan de waarnemer en 

omdat Kswetrajña avidya a bevat, is Het een sambsaarin. Daarom is het niet juist om te 

zeggen dat de Kswetrajña de IIszvara Zelf is en niet een sambsaarin. Ons antwoord luidt: 

Het is niet juist om dit zo te stellen omdat we zien dat de ziekten die leiden tot 

verkeerde waarnemingen het gezichtsorgaan betreffen. Noch de verkeerde 

waarnemingen noch de oorzaak hiervan (de timiraziekte) horen bij de waarnemer 

zelf. Als het oog wordt behandeld en timira is genezen, heeft de waarnemer er geen 

last meer van en daarom is het niet inherent aan de waarnemer. Het niet-

waarnemen, het verkeerd waarnemen, twijfel en de oorzaak van dit alles horen 

daarom bij het instrument, in dit geval één van de zintuigen, maar niet bij de 

Kswetrajña, de waarnemer. Zij zijn bovendien allemaal objecten van waarneming en 

kunnen daarom nooit één van de eigenschappen van de waarnemer vormen, zoals 

ook licht niet bij een lamp hoort. Omdat zij kenbaar zijn, volgt er tevens uit dat zij 

alleen maar kunnen worden gekend door een orgaan dat niet hetzelfde is als de 

waarnemer. Er is geen enkele filosoof die zegt dat iets kwaads als avidya a kan 

bestaan als men bevrijd is, omdat er dan geen zintuigen zijn. Als deze verkeerde 

waarnemingen een integrerend onderdeel zouden uitmaken van het Zelf, de 

Kswetrajña, zoals hitte bij vuur, zou het onmogelijk zijn om het ooit kwijt te raken. 

Het is immers niet mogelijk voor het onbeweeglijke en vormloze Zelf, dat alles als 

aakaasza doordringt, om Zich ook maar met iets te verenigen of ook maar iets los te 

                                                           
148 Dat wil zeggen de drie vormen van avidya a zijn het gevolg van een bepaalde wanorde en zijn 
daarom geen kenmerken van het Zelf. 
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laten. Daarom concluderen wij dat de Ks wetrajña volledig identiek is met de IIszvara. 

De Heer zegt ook: "Zonder begin en zonder kenmerken." (XIII.31).
149

 

De Voorschriften uit de Geschriften slaan alleen op gebondenheid. 

Tegenwerping: Als er geen sambsaara en sambsaarins zijn, moet men onvermijdelijk 

concluderen dat de sza astra of de Geschriften geen zin hebben. 

Antwoord: Nee, zeggen allen. Dit is een algemeen moeilijk punt in alle 

filosofiesystemen en het is niet de taak van één van de filosofen die disputeren over 

het bestaan van de AAtman om dit te verklaren. Op welke manier nemen al deze 

filosofen dit moeilijke punt op in hun systemen? Alle filosofen die het bestaan van 

een Zelf accepteren zijn het er over eens dat een Zelf dat bevrijd is, Zich niet 

bewust is van sambsaara of van een gebondenheid aan sambsaara. Desondanks is het 

niet zo dat hun systemen het bezwaar onderschrijven dat de s zaastra geen zin zou 

hebben. Naar onze mening is het zo dat de szaastra zijn nut verliest als de Kswetrajña 

één wordt met de Heer. De szaastra heeft wel degelijk zin zolang er avidya a is. De 

szaastra heeft alleen zin voor mensen die twijfelen (dvaitins), en die gebonden en niet 

bevrijd zijn, en dit geldt ook voor ons. 

Gebondenheid en bevrijding horen niet werkelijk bij het Zelf. 

Tegenwerping: Alle dualistische filosofen (dvaitins) zeggen dat de staten van 

gebondenheid en bevrijding werkelijke staten zijn van het Zelf, waarbij 'werkelijk' 

in de letterlijke betekenis wordt genomen. Omdat er dus werkelijk iets is dat men 

moet vermijden of moet verkrijgen, inclusief de middelen daartoe, heeft de s zaastra 

een doel. In geval van de non-dualisten, de Advaitins, is de wereld echter niet-

dualistisch doch onwerkelijk en omdat de gebondenheid van het Zelf door avidya a 
wordt veroorzaakt, is deze even onwerkelijk. De szaastra heeft derhalve geen echt 

onderwerp en heeft daarom geen zin. 

Antwoord: Nee, want het Zelf kent geen verschillende staten. Als gebondenheid en 

bevrijding staten van het Zelf zouden zijn, zouden deze beide òf gelijktijdig òf 

opeenvolgend moeten zijn. Zij kunnen niet gelijktijdig bestaan in het Zelf omdat ze 

aan elkaar tegengesteld zijn, net zoals beweging en stilstand niet gelijktijdig in 

hetzelfde object kunnen optreden. Als ze opeenvolgend zijn zouden ze òf door 

elkaar worden veroorzaakt of juist door elkaar worden opgeheven. Als ze elkaar 

opheffen kan er geen bevrijding zijn. Als ze elkaars oorzaak zijn, kunnen ze niet 

inherent zijn aan het Zelf en bestaan daarom niet werkelijk en dit is tegengesteld 

aan het zou eerst de staat van gebondenheid moeten komen en deze zou dan geen 

begin hebben maar wel een einde; dit is in strijd met alle logica. Op dezelfde 

manier zou men moeten aannemen dat de staat van bevrijding een begin zou 
moeten hebben en geen einde en dit is ook in strijd met de logica. Bovendien wordt 

het dan onmogelijk om van één van de twee staten aan te nemen dat deze eeuwig 

is, omdat ze in elkaar overgaan. 

                                                           
149 Hierin leert de Heer dat het Zelf geen eigenschappen heeft. 
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Als we nu om het laatste punt te vermijden, dat geen van de staten eeuwig zou 

kunnen bestaan, aannemen dat de staten van gebondenheid en bevrijding niet bij 

het Zelf horen, kunnen ook de dualistische filosofen niet om het punt heen dat de 

szaastra geen doel zou hebben. Zo ligt de bewijslast om dit bezwaar te weerleggen 

niet alleen bij de non-dualisten doch ook bij de dualisten omdat de uitgangspositie 

gelijk is.  

De Geboden van de Geschriften gelden voor degenen die niet-verlicht zijn. 

In feite kan het bezwaar dat de szaastra geen zin zou hebben, niet worden gebruikt 

tegen het non-dualisme, omdat de s zaastra juist bestemd is voor onwetenden die de 

dingen slechts kunnen zien zoals deze zich voordoen aan hun bewustzijn. Het zijn 

juist de onwetenden die zichzelf identificeren met oorzaak en gevolg,
150

 met het 

niet-Zelf. Dit geldt niet voor een wijs mens: hij identificeert zich niet met oorzaak 

en gevolg, omdat hij weet dat het Zelf anders is dan oorzaak en gevolg. Zelfs de 

domste en gekste mensen weten dat vuur en water of licht en duisternis van elkaar 

verschillen, en zeker een wijs mens. De voorschriften en geboden van de sza astra 

gelden daarom niet voor degene die weet dat het Zelf anders is dan oorzaak en 

gevolg. Uiteraard is het zo, dat wanneer iemand een opdracht heeft gekregen met 

de woorden: "Doe dit, O Devadatta" anderen die erbij in de buurt staan en de 

opdracht horen, bijvoorbeeld Viswn-umitra, zich niet aangesproken voelen en niet 

denken dat zij het moeten doen. Hij zou dit echter wel kunnen denken als hij niet 

had begrepen voor wie de opdracht was bestemd. Zo is het ook met oorzaak en 

gevolg.  

Tegenwerping: Hoewel hij weet dat het Zelf niet verbonden is met oorzaak en 

gevolg, zou een wijs mens zich toch nog gebonden kunnen voelen door de geboden 

van de szaastra, omdat er nu eenmaal een verbinding (tussen het Zelf en het lichaam 

en dergelijke) is ontstaan door avidya a. Hij zou daarom kunnen denken dat hij 

verplicht is om op een bepaalde manier te handelen om het gewenste doel te 

bereiken of om juist een verkeerde manier van handelen te vermijden omdat die tot 

kwaad leidt. Dit is te vergelijken met de situatie van een vader en zijn zonen (zie 

Brr.Up. 1.5.17) die zich allen gebonden voelen door geboden en voorschriften die 

aan één van hen worden gegeven, hoewel ze weten dat ze toch allemaal 

verschillende personen zijn.  

Antwoord: Nee, men kan alleen maar het Zelf verbinden met oorzaken en gevolgen 

als men nog niet weet dat dit verband er niet is. Uitsluitend nadat men 

plichtsgetrouw de voorschriften en geboden van de szaastra heeft toegepast, kan men 

de kennis verkrijgen dat het Zelf totaal niet verbonden is met oorzaken en 
gevolgen. Dit kan niet ervoor (zie Vedaanta-Suutra's III, IV.26-27). Hieruit volgt dat 

de geboden en voorschriften van de sza astra alleen bestemd zijn voor de onwetenden. 

                                                           
150 De oorzaak is betrokkenheid en het gevolg is genot, of de oorzaak is karma, adr rswt ta, en het 
gevolg is het lichaam dat door karma wordt voortgebracht. 
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Tegenwerping: Volgens de non-dualisten houden zowel degenen die weten dat het 

Zelf onafhankelijk van het lichaam is als zij die het lichaam als het Zelf 

beschouwen, zich niet bezig met de geboden, zoals "Hij die svarga (hemel) wil 

verwerven moet offers brengen" en "Niemand mag kalañja (een giftig dier) eten." 

En omdat niemand zich aan de geboden hoeft te houden, heeft de szaastra geen zin. 

Antwoord: Als men alleen van het Zelf heeft gehoord via de Geschriften, is het 

toch mogelijk om te doen wat verplicht is en na te laten wat verboden is. Degene 

die Brahman kent en het éénzijn van de Ks wetrajña met de Heer heeft gerealiseerd, 

houdt zich beslist niet bezig met de Vedische rituelen. Ook degene die het bestaan 

van het Zelf en een andere wereld ontkent, houdt zich er niet mee bezig. Degene 

echter die alleen over het Zelf weet door de geboden van de Geschriften en die 

hierdoor dus in het bestaan van het Zelf
151

 gelooft, verlangt oprecht naar de 

resultaten van de Vedische rituelen en voert ze, zoals we allemaal heel goed weten, 

toegewijd uit. Hij gelooft dit, omdat de leer van de s zaastra waarbij sommige dingen 

worden opgelegd en andere verboden, anders onlogisch zou zijn, hoewel hij de 

essentiële natuur van de Heer niet rechtstreeks kent. Daarom kunnen we niet 

zeggen dat de szaastra geen zin heeft. 

Tegenwerping: Als men ziet dat de wijzen de Vedische rituelen niet uitvoeren, 

zouden hun volgelingen er ook van kunnen afzien, waardoor de szaastra totaal geen 

zin zou hebben. 

Antwoord: Nee, want het komt hoogst zelden voor dat iemand wijsheid bereikt. 

Het is werkelijk zo dat slechts één uit velen wijsheid verkrijgt, zoals we nu weten. 

En ook is het zo dat de onwetenden de wijzen niet volgen. Gehechtheid en andere 

slechte begeerten moeten onvermijdelijk tot handelen leiden. We zien ook dat 

mensen zich bezig houden met Zwarte Magie.
152

 Verder is handelen voor een mens 

een natuurlijke bezigheid zoals al eerder is opgemerkt: "Het is de natuur die 

handelt" (V.14). Sambsa ara is daarom alleen maar gebaseerd op avidya a en bestaat 

alleen maar voor iemand die onwetend is en die de wereld ziet op zijn eigen 

manier. Avidya a en de gevolgen ervan hebben niets te maken met de zuivere en 

eenvoudige Kswetrajña. En ook kan Het Ware niet worden beïnvloed door illusie. 

Het water van een fata morgana kan echt niet de grond natmaken; zo kan ook 

avidya a geen enkel effect hebben op de Kswetrajña. Daarom staat er geschreven: 

"Ken Mij als de Kswetrajña" (XIII.2) en "Wijsheid wordt bedekt door domheid." 

(V.15). 

  

                                                           
151 Men weet niet meer dan dat het Zelf bestaat, ook als het lichaam vergaat, en deze overtuiging 
is het resultaat van de leer van de Karma-kaan -d da. 
152 Hieruit kunnen we afleiden dat onwetende mensen niet altijd wijze mensen volgen. Ondanks 
de bezwaren van de wijzen zien we dat sommige onwetende mensen Tovenarij en Zwarte Magie 
gebruiken. 
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Geleerd maar misleid. 

Tegenwerping: Hoe komt het dat de geleerden (de Pan-ddits) net zoals de sambsaarins 

ook zeggen: "Ik ben die en die"
153

 en "Dit
154

 is van mij"? 

Antwoord: Luister, hun leer komt er op neer dat zij het lichaam als hun eigen Zelf 

beschouwen!
155

 Als zij daarentegen de onbeweeglijke Ks wetrajña werkelijk zouden 

zien, zouden zij zichzelf niet meer hechten aan vreugde of verdriet, omdat vreugde 

en verdriet slechts bewegingen zijn. Alleen een onwetend mens verricht 

handelingen uit verlangen naar een resultaat. Een wijs mens daarentegen, die het 

onbeweeglijke Zelf ziet, verlangt niet naar resultaten en verricht om die reden geen 

handelingen en wanneer als gevolg hiervan de activiteit van het geheel van lichaam 

en zintuigen ophoudt, zeggen wij bij wijze van spreken, dat hij afziet van 

handelingen.  

Ook hier is er weer een andere school onder leiding van andere paṇdits die het 

volgende leert. De Heer Zelf is Ks wetrajña en Kswetra is volkomen verschillend van 

Kswetrajña die het slechts waarneemt. Ik ben echter een sambsaarin die onderworpen is 

aan vreugde en verdriet. Om sambsaara te laten stoppen moet ik eerst de juiste kennis 

hebben van Kswetra en Kswetrajña en dan door dhya ana (meditatie) op de Heer directe 

waarneming bereiken van de Kswetrajña, de Heer, en dan verblijven in de ware 

natuur van de Heer.
156

 Hij die deze kennis verkrijgt en hij die dit
157

 onderwijst, zijn 

geen van beiden de Kswetrajña. 

Degene die er zo over denkt en er op deze manier achter probeert te komen wat de 

betekenis is van de szaastra over gebondenheid en bevrijding, is de minste onder de 

geleerden. Hij doodt het Zelf. Omdat hij zelf onwetend is en niet de beschikking 

heeft over de traditionele sleutel (sambpradaaya) tot de leer van de szaastra's, misleidt 

hij anderen. Omdat hij de directe kennis
158

 negeert, geeft hij verkeerde 

aanwijzingen. Omdat hij niet bekend is met de traditionele interpretatie, is hij 

onwetend, en hoewel hij alle szaastra's kent, moet men hem negeren. 

De relatie tussen het Zelf en sambsaara is louter illusie. 

Nu komen de bezwaren aan de orde dat de IIszvara een sambsaarin zou zijn als Hij één 

is met de Kswetrajña en dat als de Kswetrajña één is met de IIszvara er geen sambsaara 

kan zijn, omdat er geen sambsaarin is. Deze bezwaren zijn al weerlegd door de 

uitspraak dat door aard en gevolg kennis en onwetendheid van elkaar verschillen, 

                                                           
153 Bedoeld wordt een hoge geboorte en dergelijke. 
154 Slaat op vrouw, kinderen enzovoorts. 
155 Dat wil zeggen dat degenen die er zo over denken geen echte Pan -d dits zijn in de ware beteke-
nis van het woord. Een dergelijk geloof bestaat, doch we beschouwen het als gevolg, als pra-
tibhaasika, dat wil zeggen: illusie, terwijl in termen van absolute waarheid het Zelf niet wordt 
beïnvloed door sambsaara. 
156 Het individuele Ego verschilt van de Heer en moet er naar streven om de staat van I Iszvara te 
bereiken door de kennis die via dhya ana kan worden verkregen. 
157 De leerling en de Leraar. 
158 Bijvoorbeeld in passages als: "Gij zijt Dat" en "Dit Zelf is Brahman." (Ma an-d duukya Up.) 
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zoals iedereen moet erkennen.
159

 Ter verklaring: de Werkelijkheid (de IIszvara) 

wordt niet beïnvloed door enig gebrek (sambsaara) dat Hem uit onwetendheid over 

deze Werkelijkheid wordt toegeschreven, net zoals het water van een fata morgana 

de droge grond niet kan natmaken. Het bezwaar dat door de afwezigheid van een 

sambsaarin er ook geen sambsaara kan zijn, is al beantwoord door de verklaring dat 

sambsaara en sambsaarin het resultaat zijn van avidya a.  
Tegenwerping: Alleen al de omstandigheid dat Kswetrajña sambsaara omvat, maakt 

Hem tot een sambsaarin, waardoor het resultaat, namelijk vreugde of verdriet, direct 

wordt waargenomen.  

Antwoord: Nee, want wat wordt waargenomen is een eigenschap van Ks wetra 

(materie), en Kswetrajña, de waarnemer, kan hierdoor niet worden besmet. Ter 

verklaring: elke smet die men Hem toeschrijft en die niet inherent is aan Ks wetrajña, 

maakt deel uit van de waarneming en is daarmee het terrein van Ks wetra en geen 

eigenschap van Kswetrajña. Kswetrajña wordt er ook niet door beïnvloed omdat een 

dergelijke nauwe relatie tussen de waarnemer en het waargenomene niet mogelijk 

is. Als dit wel mogelijk zou zijn, dan zou men deze besmetting niet kunnen 

waarnemen. Hoe zou men ellende en onwetendheid kunnen zien als deze 

eigenschappen van het Zelf zouden zijn?
160

 Of hoe zouden deze ooit kunnen 

worden beschouwd als eigenschappen van het Zelf?
161

 Er is immers vastgesteld dat 

Kswetra al het kenbare (XIII.5-6) is en dat Kswetrajña de Kenner is en niets anders 

(XIII.1). Alleen pure onwetendheid kan iemand er toe brengen om te zeggen dat 

onwetendheid en ellende kenmerken en specifieke eigenschappen zijn van 

Kswetrajña en als zodanig direct worden waargenomen.  

Waarneming van de relatie tussen avidyaa en het Zelf berust op illusie. 

Tegenwerping
162

: Van wie is deze avidya a? 

[Ter verklaring: Deze avidya a die de vergissing veroorzaakt, is geen op zichzelf 

staande entiteit en moet noodzakelijkerwijze behoren bij iets dat wel op zichzelf 

kan bestaan. Het kan echter geen deel uitmaken van Cit of van het Bewustzijn 

omdat deze van nature vidya a zijn. Buiten Cit kan niets bestaan, vandaar deze vraag. 

(A. M. Sastry)] 

Antwoord: Het is van iedereen die het ziet. 

                                                           
159 Dat wil zeggen: door de uitspraak dat de Heer en de ziel in werkelijkheid één zijn, terwijl 
door illusie de Kswetrajña tot een sambsaarin wordt gemaakt. 
160 Als het Zelf Zijn eigenschappen zou kunnen waarnemen, zou Hij ook Zichzelf kunnen waar-
nemen. Dit is absurd omdat hetzelfde item niet tegelijkertijd het werktuig en het onderwerp van 
een handeling kan zijn. 
161 Datgene wat wordt waargenomen, bijvoorbeeld vorm en kleur, kan geen eigenschap van de 
waarnemer zijn. 
162 In de hierna volgende discussie probeert de opponent de Advaitin tot de conclusie te brengen 
dat de Kswetrajña besmet is met avidya a en daarom nooit identiek kan zijn met de I Iszvara. De Ad-
vaitin vermijdt de discussie door aan te tonen dat de Ks w-etrajña geen enkele relatie kan hebben 
met avidya a dat altijd van Hem verschilt omdat het door Hem wordt gekend. 



215 

 

[Ter verklaring: Vraagt u dit om te weten of avidya a een eigenschap is van iets 

anders dat zelfstandig bestaat of om te weten wat deze zelfstandige entiteit is? In 

het eerste geval heeft de vraag geen zin want als avidya a wordt waargenomen, moet 

het onderdeel uitmaken van iets anders omdat het niet zelfstandig kan bestaan. Als 

avidya a daarentegen niet kan worden waargenomen, hoe weet men dan dat het 

überhaupt bestaat? 

Uit de volgende vraag blijkt dat de opponent wellicht wil vragen wat datgene is 

waarin avidyaa bestaat. (A.)] 

Tegenwerping: Wie ziet het dan? 

Antwoord: Hierop antwoorden wij, dat deze vraag geen zin heeft. Als avidya a wordt 

waargenomen, wordt tegelijkertijd ook datgene waargenomen wat deze avidya a 
bevat en dan is het onzinnig om te vragen van wie het is. Als men bijvoorbeeld de 

eigenaar van koeien ziet, heeft het geen zin om te vragen van wie die koeien zijn. 

[Ter verklaring: Avidya a is een kenobject en omdat het Zelf waarin dit woont 

Zichzelf openbaart in iemands eigen bewustzijn, heeft het geen zin om de vraag te 

stellen. (A.)] 

Tegenwerping: Het voorbeeld is in dit geval niet van toepassing. Omdat koeien en 

hun eigenaren objecten van directe waarneming zijn, is hun onderlinge relatie ook 

een object van directe waarneming en daarom heeft de vraag geen betekenis. Dit 

geldt evenwel niet voor avidyaa en degene die het heeft; deze zijn niet allebei 

objecten van directe waarneming. Als dit wel zo zou zijn, dan zou de vraag zonder 

betekenis zijn. 

Antwoord: Wat heeft u er aan om te weten bij welke specifieke en niet direct 

waarneembare entiteit avidya a behoort? 

[Ter verklaring: Hoewel u weet dat datgene wat avidya a bezit, niet direct wordt 

waargenomen, weet u toch met welke entiteit avidya a verbonden is. Wat heeft de 

vraag dan voor zin? 

De opponent begrijpt de werkelijke betekenis van het antwoord niet en vervolgt 

met:] 

Tegenwerping: Omdat avidyaa de oorzaak van het kwaad is, moeten we het kwijt 

zien te raken. [Dus vraag ik van wie avidya a is.] 

Antwoord: Hij die avidya a heeft, moet het zien kwijt te raken, [en niemand anders.] 

Tegenwerping: Wel, ik ben degene die avidya a heeft, [en daarom moet ik het zien 

kwijt te raken!] 

Antwoord: U kent dus avidya a en het Zelf, degene die het heeft, [zodat uw vraag 

geen zin heeft.] 

Tegenwerping: Dat weet ik, echter niet door directe waarneming [en vandaar mijn 

vraag.] 
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Antwoord: Dan is de conclusie
163

 dat U het Zelf kent. Hoe kunt U de relatie tussen 

het Zelf en avidya a waarnemen? Het is absoluut niet mogelijk voor U om Uw eigen 

Zelf waar te nemen in relatie tot avidya a op hetzelfde moment dat Uw eigen Zelf 

avidya a waarneemt, omdat de waarnemer (het Zelf) op dat moment handelt als de 

waarnemer van avidya a.164
 Er kan ook geen afzonderlijke waarnemer van de relatie 

tussen de waarnemer (het Zelf) en avidya a bestaan, noch een afzonderlijke 

waarneming van deze relatie omdat U anders de fout van oneindige herhaling zou 

maken (anavaswtthaa). Het waarnemen van de relatie tussen de waarnemer (het Zelf) 

en datgene wat wordt waargenomen veronderstelt namelijk het bestaan van een 

andere waarnemer en daarna weer een volgende waarnemer van deze waarnemer 

en vervolgens een oneindige reeks van waarnemers. Als avidya a daarentegen, of 

willekeurig iets anders, datgene is wat wordt waargenomen, dan is het alleen maar 

dat object van waarneming en niets meer. En dan is de waarnemer ook alleen maar 

de waarnemer en kan nooit datgene worden wat wordt waargenomen. Omdat dit zo 

is
165

, wordt Kswetrajña, de waarnemer, totaal niet besmet met onwetendheid en 

ellende en dergelijke. 

Tegenwerping: Toch bevat het Zelf de smet dat Hij de waarnemer is van Ks wetra dat 

vol is met smetten. 

Antwoord: Nee, want er wordt alleen bij wijze van spreken gesteld dat het Zelf, het 

onbeweeglijke Bewustzijn, de waarnemer is, net zoals van vuur, ook bij wijze van 

spreken, door de hitte die het verspreidt, wordt gezegd dat het de handeling van het 

verhitten verricht. We hebben op vele manieren aangetoond, bijvoorbeeld in II.19, 

III.27 en V.15, dat de Heer leert dat het Zelf op Zichzelf niets te maken heeft met 

handelingen, met eigenschappen daarvan of met de resultaten. Dit wordt slechts 

door avidya a aan het Zelf toegeschreven zodat het alleen maar bij wijze van spreken 

bij het Zelf kan horen. We zullen ook in het hierna volgende gedeelte deze 

waarheid laten zien. 

Tegenwerping: Goed, maar als het Zelf op Zichzelf niets te maken heeft met 

handelingen, en hun resultaten en eigenschappen, en als dit slechts door avidya a aan 

het Zelf wordt toegeschreven, volgt daaruit dat de rituelen (karma's) alleen bedoeld 

zijn voor de onwetenden en niet voor de wijzen.
166

 

Antwoord: Ja
167

, dat klopt, zoals we in het commentaar op XVIII.11 zullen 

uitleggen. Met name in het gedeelte waarin een samenvatting van de hele szaastra 

                                                           
163 Deze conclusie kan als volgt worden verwoord: Ik moet degene zijn die avidya a heeft omdat ik 
de gevolgen ervan als ellende en dergelijke ervaar. Als ik geen avidya a zou hebben, zou ik de 
gevolgen niet ervaren, zoals bevrijde zielen die niet ervaren. 
164 Het Zelf kan niet tegelijkertijd de waarnemer en datgene wat wordt waargenomen zijn. 
165 Omdat het Zelf niet kan worden waargenomen door iets er buiten, is er geen bewijs dat avidya a 
in het Zelf woont. Het Zelf toont Zichzelf in elke staat van bewustzijn. 
166 Dit is niet in overeenstemming met de s zaastra waarin regelmatig wordt gesteld dat men de 
offerrituelen met kennis dient uit te voeren. 
167 De S Zaastra eist van degene die het ritueel uitvoert dat hij kennis heeft van een Zelf dat meer is 
dan het lichaam, maar niet dat het Zelf geen eigenschappen heeft als bijvoorbeeld honger. 
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wordt gegeven (XVIII.50), zullen we er verder op ingaan. Daarom hoeven we er nu 

niet verder op door te gaan en zetten er voorlopig een punt achter. 

Samenvatting van de Leer. 

Er volgt nu een szloka die een samenvatting is van de leer van dit dertiende 

hoofdstuk over Kszetra, hoewel in de szlokas XIII.1 en 2 al een korte samenvatting is 

opgenomen. Het is terecht om reeds van tevoren een samenvatting te geven van 

hetgeen hierna in extenso zal worden uitgelegd. 

tatks-etramb yacca yaadr-k ca yadvikaari yataszca yat; 
sa ca yo yatprabhaavaszca tatsamaasena me szr-n-u (3). 

XIII.3. Luister, Ik zal U nu in het kort vertellen wat deze Ks wetra is en waar het 

uit bestaat, en hoe het verandert, en waar het vandaan komt, en tevens wie Hij 

is en wat Zijn macht is! 

Deze Ks-etra slaat op de uitspraak 'dit lichaam' (XIII.1). Wat deze Ks-etra is: wat het 
in essentie is. Waar het uit bestaat: welke eigenschappen het heeft. Waar het 
vandaan komt: welke gevolgen volgen op bepaalde oorzaken. Wie Hij is: Wie Hij 

is die Ks-etrajña wordt genoemd en wat Zijn krachten (als prabhaava's, szakti's zoals 

het gezichtsvermogen) zijn, die oprijzen in de upaadhi's of omstandigheden (zoals 

het oog). Luister naar Mij hoe Ik in het kort de ware natuur van Kswetra en Kswetrajña 

zal beschrijven op een zodanige manier dat ge de waarheid zult begrijpen. Dat er in 

de szloka vijfmaal het woord 'en' wordt gebruikt, betekent dat men op al deze 

punten Kswetra en Kswetrajña moet begrijpen. 

Het prijzen van de Leer. 

Nu prijst de Heer datgene wat Hij wil gaan onderwijzen, namelijk de leer van de 

ware natuur van Kswetra en Kswetrajña; dit om de interesse van de luisteraar op te 

wekken. 

r-s-ibhirbahudhaa gitamb chandobhirvividhaih- pr-thak; 
brahmasuutrapadaiszcaiva hetumadbhirviniszcitaih- (4). 

XIII.4. De wijzen hebben het op vele manieren bezongen in vele hymnen en 

ook in de Brahmasuutra's die vol zijn van onweerlegbare argumenten.  

Wijzen (R rswi's) als Vasis wttha. Hymne's als de Rrg-Veda. De ware natuur van Ks wetra en 

Kswetrajña wordt ook onderwezen in de Brahmasuutra's, dat wil zeggen: in de 

gedeelten die over Brahman gaan, bijvoorbeeld: "Laat een mens alleen over Hem 

mediteren als het Zelf" (Brr.Up. 1.4.7) en waarvan de woorden uitsluitend Brahman 

betreffen. Zij zijn vol met argumenten en laten geen twijfel, dat wil zeggen: zij 
brengen echt kennis over. 

De soorten van materie. 

De Heer zegt tegen Arjuna, nadat Hij hem door de leer te prijzen al heeft 

voorbereid: 
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mahaabhuuta anyahan4kaaro buddhiravyaktameva ca; 
indriya an -i daszzaikamb ca pañca cendriyagocaraah- (5). 

XIII.5. De Grote Elementen, Ahambkaara, Buddhi, en ook het 

Ongemanifesteerde, de tien zintuigen en één, en de vijf velden van handeling 

van de zintuigen, ... 

De Grote Elementen (Mahaabhu uta's) worden zo genoemd omdat deze alle vika ara's 

ofwel alle soorten materie doordringen. De elementen die hier worden bedoeld zijn 

de subtiele elementen (su ukswma) en niet de grove elementen (sthuula) die later zullen 

worden besproken als 'zintuiglijke objecten.' 

Egoisme (Ahambkaara), is zelfbewustzijn of bewustzijn van het ego en oorzaak van 

de Grote Elementen. Rede (Buddhi), wordt bepaald door conclusies en is de 

oorzaak van Ahambkaara. De oorzaak van de Rede (Buddhi) is de Avyakta, het 

Ongemanifesteerde, de Avya akrrta of het Niet-verschillende, de Kracht van de Heer 

(IIszvara-S Zakti) waar in VII.14 over wordt gesproken. Tot zover Prakrrti die 

achtvoudig
168

 is verdeeld. De tien zintuigen bestaan uit de vijf "buddhi-indriya's" of 

organen van kennis zoals het gehoor (ze worden zo genoemd omdat zij kennis 

voortbrengen) en uit de vijf "karma-indriya's," de organen van handeling als spraak 

en tastzin (zo genoemd omdat ze handeling voortbrengen). En één: de manas die 

samengesteld is uit gedachten en bedoelingen (sambkalpa) en dergelijke, die het 

elfde zintuig is. De vijf zintuiglijke objecten zijn geluid en dergelijke. De 

Saambkhya's noemen dit geheel de vierentwintig principes (tattva's). 

icchaa dves-ah- sukhamb duh-khamb san4ghaataszcetanaa dhr-tih -; 
etatks-etramb samaasena savikaaramudaahr-tam (6). 

XIII.6. ... begeerte, haat, vreugde en verdriet, het organisch geheel, 

intelligentie en moed vormen in het kort de bestanddelen van de Kswetra en de 

mogelijke veranderingen ervan. 

De Heer leert nu vervolgens dat zelfs de eigenschappen die volgens de Vaiszeswika's 

inherent zijn aan de AAtman (het Zelf) slechts eigenschappen zijn van de Ks wetra 

(materie) maar niet van de Ks wetrajña (de waarnemer van de materie). Begeerte 

(icchaa) is datgene wat iemand die eens iets vreugdevols heeft meegemaakt, ertoe 

beweegt om opnieuw iets dergelijks te willen ervaren, omdat het hem vreugde 

brengt. Deze begeerte is een eigenschap van het innerlijk orgaan  (antah-karana) en 

is Kswetra (materie) omdat het waargenomen kan worden. Op overeenkomstige 

wijze leidt haat iemand die ooit iets heeft meegemaakt dat pijn doet ertoe om een 

hekel aan dat soort dingen te hebben. Haat is slechts Kswetra (materie) omdat het 

kenbaar is. Vreugde is het aangename, het vredige dat voortkomt uit het Sattva 
principe. Ook dit is Ks wetra omdat het gekend kan worden. Verdriet is onaangenaam 

en ook Ks wetra omdat het kenbaar is. Met het organisch geheel wordt de combinatie 

                                                           
168 De I Iszvara-S Zakti die hier worden vermeld, vormt de basis van de onbezielde materie, die Ma ayaa 
wordt genoemd in VII.14 en is niet de basis van bewustzijn (caitanya), dat wil zeggen: de 
Muulaprakr rti met z'n acht varianten. 
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van het lichaam en de zintuigen bedoeld. 

Intelligentie is een mentale staat die in het organisch geheel wordt gemanifesteerd 

net zoals vuur in een brandende massa metaal, en is doordrongen van de gelijkenis 

met het bewustzijn van het Zelf. Dit is Ks wetra omdat het waargenomen kan worden. 

Moed is datgene wat lichaam en zintuigen overeind houdt als zij onder druk wor-

den gezet en dit is Kswetra omdat het kenbaar is. Begeerte en andere hier genoemde 

kwaliteiten betreffen allemaal kwaliteiten van het innerlijk orgaan. De Heer besluit 

dit onderwerp als volgt: de Kswetra en zijn bestanddelen zoals Mahat (Buddhi) zijn 

nu in het kort beschreven. 

Deugden die tot Zelfkennis leiden. 

De Kswetra waarvan de diverse eigenschappen samen in hun totaliteit 'dit lichaam' 

worden genoemd (XIII.1), is nu besproken in al zijn verschillende vormen, 

variërend van de 'Grote Elementen' tot 'moed.' (XIII.5-6).
169

 De specifieke 

kenmerken van Kswetrajña zullen in het kort worden aangegeven. In XIII.12 zal de 

Heer Zelf Kswetrajña in detail beschrijven. Door middel van kennis van de krachten 

van deze Kswetrajña kan onsterfelijkheid worden verworven. De Heer beschrijft nu 

deugden zoals nederigheid als een middel tot deze kennis. Deze deugden maken 

iemand geschikt voor kennis van Datgene Wat gekend moet worden, en worden 

zelf kennis (jñaana) genoemd, omdat zij het middel zijn om kennis te verwerven. 

Als een sambnyaasin hierop gericht is, wordt hij jña ananiswttha genoemd, een ware 

toegewijde op de weg van kennis.  

amaanitvamadambhitvamahimbsaa ks-aantiraarjavam; 

aacaaryopaasanamb szaucamb sthairyamaatmavinigrahah- (7). 

XIII.7. Nederigheid, oprechtheid, onschuld, geduld, eerlijkheid, dienstbaar-

heid aan de leraar, zuiverheid, standvastigheid, zelfbeheersing ... 

Nederigheid: afwezigheid van hoogmoed. Oprechtheid: het niet opeisen van de 

eigen verdiensten. Onschuld: niemand enig leed berokkenen. Geduld: niet geraakt 

worden als anderen leed veroorzaken. Dienstbaarheid aan de leraar: diensten 

verrichten voor de leraar (aacaarya) die hem de weg tot bevrijding leert. Zuiverheid: 

het wegwassen van het vuil van het lichaam met water en zeep; innerlijke 

zuiverheid van geest bestaat uit het wegwassen van het vuil van gehechtheid en 

andere hartstochten door een beeld
170

 vast te houden dat het tegenovergestelde is. 

Standvastigheid: alle inspanningen concentreren op de weg van bevrijding. 

Zelfbeheersing: beheersing van het zelf, van het organisch geheel van lichaam en 

zintuigen. Dit organisch geheel wordt gezien als het zelf, omdat het enig nut heeft 

                                                           
169 Het kosmische lichaam en de individuele lichamen (samaswt tideha en vyas wt tideha's) zijn hier 
beschreven om te laten zien dat alleen degene die er neutraal (virakta) tegenover staat in aanmer-
king komt om kennis te verkrijgen. 
170 Het zien van kwaad in alle zintuiglijke objecten. 
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voor het ware Zelf.
171

 Zelfbeheersing betekent: lichaam en geest, die van nature 

alle kanten uitgaan, uitsluitend gericht houden op het juiste pad. 

Verder: 

indriya arthes-u vairaagyamanahan4kaara eva ca; 
janmamr-tyujaraavyaadhiduh-khados-aanudarszanam (8) 

XIII.8. ... afwezigheid van gehechtheid aan zintuiglijke objecten en ook 

afwezigheid van egoïsme, waarneming van het kwaad in geboorte, dood, 

ouderdom, ziekte, pijn; ... 

Afwezigheid van gehechtheid: aan zintuiglijke objecten zoals geluid, en aan 

zichtbare en onzichtbare genoegens. Waarneming enzovoorts: denken aan het 

kwaad in geboorte en dergelijke. Het kwaad van geboorte bestaat uit het 

gedwongen verblijf in de moederschoot en daaruit geboren te worden. Hetzelfde 

geldt voor de dood. Het kwaad van ouderdom bestaat uit het verminderen van 

intelligentie, macht en kracht, en dat men met minachting behandeld wordt. Zo is 

het ook met ziekte, bijvoorbeeld een ziekte in het hoofd of met het kwaad van pijn. 

Deze pijn kan adhya atmika zijn, dat wil zeggen: in de persoon zelf ontstaan, of 

adhibhautika, dat wil zeggen: veroorzaakt door externe agenten, of adhidaivika, dat 

wil zeggen: veroorzaakt door bovennatuurlijke wezens.  

Deze passage kan ook als volgt worden uitgelegd: pijn is het kwaad zelf. Geboorte 

en dergelijke moeten worden gezien als pijnlijk zoals hiervoor aangegeven. 

Geboorte, dood, ouderdom en ziekte zijn allemaal ellende. Zij zijn ellende omdat 

zij ellende voortbrengen. In zichzelf zijn zij echter geen ellende.  

Als men het kwaad in geboorte en dergelijke waarneemt, ontstaat onverschilligheid 

voor lichamelijke en zintuiglijke genoegens en dan keren de zintuigen zich naar 

binnen naar het Innerlijke Zelf om daar een glimpje op te vangen van het Zelf. 

Omdat het waarnemen van het kwaad in geboorte en dergelijke tot kennis leidt, kan 

men het op zichzelf als kennis beschouwen. 

asaktiranabhis-van 4gah- putradaaragr-haadis-u; 
nityamb ca samacittatvamis-t-aanis-t-opapattis-u (9). 

XIII.9. ... onthechtheid, afwezigheid van genegenheid voor  zoon, vrouw, huis 

en dergelijke, en voortdurende gelijkmoedigheid in voor- en tegenspoed ... 

Onthechtheid: het afzien van dingen die tot gehechtheid kunnen leiden. 

Genegenheid is een intensieve vorm van gehechtheid en is een volledige 

identificatie met de ander, zoals in het geval van iemand die zich gelukkig of 

ongelukkig voelt als iemand anders zich gelukkig of ongelukkig voelt en evenzeer 
in situaties van leven en dood. En dergelijke: iedereen die hem dierbaar is en van 

hem afhankelijk. Ongehechtheid en het niet gebonden zijn worden kennis genoemd 

                                                           
171 Een andere uitleg van dit commentaar luidt dat 'het organisch geheel' vijandig staat tegenover 
het Zelf en daarom in bedwang moet worden gehouden. 
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omdat zij tot kennis leiden. Voortdurende gelijkmoedigheid houdt in dat men niet 

verheugd is als een wens wordt vervuld en niet boos is als dat niet zo gebeurt. Deze 

gelijkmoedigheid leidt ook tot kennis. 

mayi caananyayogena bhaktiravyabhicaarin -i; 
viviktadeszasevitvamaratirjanasambsadi (10). 

XIII.10. ... onwankelbare toewijding aan Mij in de Yoga van éénwording, de 

eenzaamheid opzoekend en het gezelschap van mensen mijdend; ... 

Yoga van éénwording: aprrthak samaadhi, voortdurende en onwankelbare meditatie 

op de Eén met het beeld dat er geen hoger Wezen bestaat dan de Heer Vasudeva en 

dat Hij daarom onze enige Toevlucht is. Deze toewijding leidt tot kennis. De 
eenzaamheid opzoekend: op plaatsen die van nature vrij zijn of vrij gemaakt zijn 

van onzuiverheden, bijvoorbeeld van de angst voor slangen, tijgers en dieven, zoals 

een jungle, een zandbank in een rivier, de tempel van een God, enzovoorts. In 

eenzaamheid wordt de geest kalm en daarom is meditatie op het Zelf alleen 

mogelijk op plaatsen waar men alleen is. Daarom zegt men dat het zich 

terugtrekken naar stille plaatsen leidt tot kennis. Gezelschap van mensen: dit zijn 

de gewone niet-verlichte en ongedisciplineerde mensen en niet degenen die 

verlicht zijn en onder een discipline staan. Het gezelschap van mensen uit deze 

laatste groep is een middel tot kennis. Het mijden van het gezelschap van gewone 

mensen is kennis omdat het leidt tot kennis. 

Bovendien: 

adhyaatmajñaananityatvamb tattvajñaanaarthadarszanam; 
etajjñaanamiti proktamajñaanamb yadato 'nyathaa (11). 

XIII.11. ... standvastigheid in Zelfkennis en het doel van de kennis van de 

waarheid voor ogen houdend; hiervan wordt gezegd dat dit kennis is, hier 

tegenover staat onwetendheid. 

Zelfkennis is kennis van het Zelf enzovoorts. Het doel voor ogen houdend: Kennis 

van de waarheid volgt op de volledige ontwikkeling van eigenschappen als 

nederigheid (zie XIII.7) die de middelen zijn om kennis te verkrijgen. Het doel van 

deze kennis is mokswa, het ophouden van het sterfelijke bestaan van sambsaara. Dit 

doel moet men voor ogen blijven houden, want alleen als men het doel van de 

kennis van de waarheid ziet, zal men proberen om die eigenschappen te 

ontwikkelen die de middelen tot het verkrijgen van die kennis zijn. Deze 

eigenschappen, variërend van 'nederigheid' tot 'het zien van het doel van ware 

kennis' worden tot kennis verklaard omdat zij leiden tot kennis. Hier tegenover 
staan bijvoorbeeld trots, huichelachtigheid, wreedheid, ongeduld, 

onbetrouwbaarheid en dergelijke die onwetendheid zijn. Deze moet men kennen en 

vermijden omdat zij er de oorzaak van zijn dat sambsaara altijd maar doorgaat.  
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Brahman, Datgene Wat gekend moet worden. 

Wat moet men kennen door deze kennis? De Heer beantwoordt deze vraag in 

XIII.12 en volgende. 

Tegenwerping: Nederigheid en dergelijke zijn alleen maar vormen van 

zelfbeheersing (yama en niyama) en hierdoor kan men niet Datgene Wat gekend 

moet worden, waarnemen. We hebben nog nooit meegemaakt dat deze nederigheid 

en de andere genoemde eigenschappen leiden tot ook maar enige vorm van kennis. 

Het is altijd zo dat alleen via kennis of het zich bewust zijn van een bepaald object 

de aard van dat specifieke kennisobject kan worden vastgesteld. Het is zeker dat 

geen enkel onderwerp kan worden bepaald via kennis van een ander onderwerp, 

zoals men niets over vuur te weten kan komen met kennis over potten. 

 Antwoord: Dit bezwaar is niet van toepassing, omdat we hebben gezegd dat 

nederigheid en dergelijke kennis worden genoemd omdat zij leiden tot kennis 

ofwel omdat zij additionele middelen of hulpmiddelen zijn om tot kennis te komen.  

jñeyamb yattatpravaks-yaami yajjña atvaa 'mr-tamasznute; 
anaadimatparamb brahma na sattannaasaducyate (12). 

XIII.12. Ik zal U uitleggen wat gekend moet worden. Als men dit weet, bereikt 

men Onsterfelijkheid. De Opperste Brahman is zonder Begin en men zegt dat 

Het niet-sat en niet-asat is. 

Dat wat gekend moet worden zal Ik U volledig uitleggen, precies zoals Het is. De 

Heer vervolgt met een beschrijving van wat het resultaat van deze kennis zal zijn 

om de aandacht van de luisteraar te trekken en om hierdoor in hem het verlangen 

op te wekken om Het te kennen. Het is de Eén die onovertrefbaar is, de Brahman, 

die hiervoor beschreven is als: "Dat wat gekend moet worden en geen begin heeft." 

Om herhaling
172

 te vermijden wordt door sommige mensen de uitdrukking 

'ana adimatparam' gesplitst in 'anaadi matparam' en op een andere wijze uitgelegd, en 

wel als volgt: Brahman is zonder begin en Ik ben Zijn Para-S Zakti, de Opperste 

Kracht die Vasudeva wordt genoemd. 

Wij zeggen evenwel, herhaling kan zo worden voorkomen maar dan moet deze 

interpretatie wel juist zijn. Dit is echter niet het geval omdat men hier de bedoeling 

heeft om de natuur van Brahman te verklaren door een ontkenning van alle 

specifieke soorten energie terwijl tegelijkertijd ontkend wordt dat er ook maar 

enige eigenschap aanwezig zou zijn. Herhaling is hier dus het gevolg van de 

gebruikte versvoet (metrum). 

Brahman gaat spraak en gedachte te boven. 

Nadat Hij heeft gezegd dat Hij zal spreken over datgene wat leidt tot 

onsterfelijkheid en wat waard is om gekend te worden, en nadat Hij de aandacht 

                                                           
172 Herhaling (tautologie) waarbij ana adimat als één geheel wordt genomen, zoals Bha aswyakaara 
heeft gedaan. 
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van de toehoorder heeft getrokken om het verlangen op te wekken naar deze kennis 

zegt de Heer: "Men zegt dat Het niet-sat (niet-bestaan) en niet-asat (niet-niet-

bestaan) is." 

Tegenwerping: Nadat Hij zeer nadrukkelijk heeft gezegd dat Hij zal spreken over 

Datgene Wat gekend moet worden, is het niet netjes van de Heer om Het te 

beschrijven met niet-sat en niet-asat. 

Antwoord: Integendeel, het is volkomen juist gezegd, omdat Brahman, Die gekend 

moet worden, niet door spraak kan worden weergegeven en in alle Upanis wads 

alleen maar wordt omschreven via een ontkenning van alle kenmerken: 'Niet dit' 

(Brr.Up. 2.3.6) en 'Niet grof en niet subtiel' (Ibid 3.8.8) en steeds 'Het is niet dit.' 

Tegenwerping: Alleen die dingen bestaan die kunnen worden omschreven als 

bestaand. Als Datgene Wat gekend moet worden, niet omschreven kan worden als 

bestaand, kan Het niet bestaan. Het is een contradictio in terminis om te zeggen dat 

Het kenbaar is en dat men niet kan zeggen dat Het bestaat. 

Antwoord: Het is ook niet niet-bestaand omdat Het geen object is van het 

bewustzijn van niet-bestaan. 

Tegenwerping: Elke staat van bewustzijn houdt òf bewustzijn van bestaan òf 

bewustzijn van niet-bestaan in. Daarom moet Datgene Wat gekend moet worden, 

worden begrepen door een staat van bewustzijn samen met het bewustzijn van 

bestaan of door een staat van bewustzijn samen met het bewustzijn van niet-

bestaan.
173

 

Antwoord: Nee: omdat Het buiten het bereik van de zintuigen is, is Het geen 

onderwerp van bewustzijn of het nu samen gaat met een beeld van bestaan of van 

niet-bestaan. Elk ding dat door de zintuigen kan worden waargenomen, 

bijvoorbeeld een pot, kan een onderwerp van bewustzijn worden genoemd, hetzij 

gekoppeld aan het beeld van bestaan of aan dat van niet-bestaan. Datgene Wat 

gekend moet worden is daarentegen buiten het bereik van de zintuigen en kan 

daarom uitsluitend worden gekend door het kennis-instrument dat 'S Zabda' (het 

Woord, Openbaring) wordt genoemd. Het kan niet als een pot en dergelijke, 

onderwerp zijn van bewustzijn, gekoppeld aan het beeld van bestaan of aan dat van 

niet-bestaan en daarom kan men niet zeggen dat Het 'sat' of 'asat' is. 

Over de opmerking dat het een contradictio in terminis is om te zeggen, dat 

Datgene Wat gekend moet worden niet 'sat' of niet 'asat' is, kan worden gezegd, dat 

er geen tegenstelling is omdat de szruti zegt: "Het is anders dan het gekende en staat 

boven het onbekende" (Kena Up. 2.3). 

                                                           
173 Als dit niet zo is, kan men niet om de conclusie heen dat Brahman niet beschreven kan wor-
den. 
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Tegenwerping: Zelfs deze passage uit de szruti is met zichzelf in tegenspraak
174

, net 

zoals de szruti dat is, als gezegd wordt nadat de ruimte voor het offer is 

gereedgemaakt: "Wie weet of er in de volgende wereld iets goeds bestaat?" 

(Taittiriya-Sambhitaa 6.1.1). 

Antwoord: Nee, de passage "Het is anders dan het gekende en staat boven het 

onbekende" leert iets dat als waar
175

 geaccepteerd moet worden, terwijl de door de 

opponent geciteerde passage "Wie weet of er in de volgende wereld iets goeds 

bestaat" niet meer is dan arthava ada. Een dergelijke uitspraak moet, om op zijn 

juiste waarde begrepen te worden, in de juiste context worden gelezen.
176

 

Bovendien spreekt het vanzelf dat Brahman niet kan worden uitgedrukt in woorden 

als 'sat', omdat elk woord dat gebruikt wordt om iets specifieks uit te drukken, dat 

specifieke aanduidt. Als men dat woord hoort, wordt het geassocieerd met een 

bepaalde soort of een bepaalde handeling of een bepaalde kwaliteit of een bepaalde 

relatie. Bijvoorbeeld: koeien en paarden zijn soorten, kok en leraar hebben met 

handelingen te maken, wit en zwart zijn kwaliteiten, terwijl rijkdom en 

landeigenaar bezit inhouden. Brahman hoort bij geen enkele soort
177

 en daarom 

kan Het niet worden aangeduid met woorden als 'sat' (bestaan). Omdat Het geen 

eigenschappen heeft, heeft Het geen kwaliteiten. Als Het kwaliteiten zou hebben, 

zou Het met een woord kunnen worden aangeduid dat een kwaliteit inhoudt. 

Omdat Het niet handelt kan Het niet met een woord worden aangeduid dat een 

handeling inhoudt. De szruti zegt: 

"Het is ondeelbaar, handelt niet en is stil." (S Zvet.Up. 6.19). 

Het is aan niets gerelateerd, omdat het één is en zonder tweede, Het is geen object 

van de zintuigen, Het is het Zelf. Het is daarom volkomen terecht om te stellen dat 

Het door geen enkel woord kan worden aangeduid en ook de passages in de szruti 

zeggen hetzelfde, bijvoorbeeld: 

"Vandaar (dat wil zeggen: terug van Brahman en niet in staat om Brahman te 

bereiken) komen alle woorden terug." (Tait.Up. 2.4.1). 

Brahman is de bron van alle handeling. 

Men zou wellicht kunnen denken dat Brahman, Datgene Wat gekend moet worden, 

'asat' of niet-bestaand is, als wordt gezegd dat Het niet in woord of beeld met 'sat' 

(bestaand) kan worden aangeduid. Om dit te vermijden verklaart de Heer het 

bestaan ervan via een manifestatie door de upaadhi's, de zintuigen van alle levende 

wezens. 

                                                           
174 Als dit zo is, dan accepteren we de autoriteit van deze passage niet, omdat deze alleen geac-
cepteerd kan worden als deze niet tegen de geaccepteerde autoriteit ingaat. 
175 Dat wil zeggen, dat we deze passage niet moeten verwerpen omdat deze niets nieuws zou 
leren. Dit is wel zo, omdat Brahman niemand anders is dan iemands eigen Innerlijke Zelf en 
moet daarom als een autoriteit op zich worden geaccepteerd. 
176 En is dus geen autoriteit op zich. 
177 In de s zruti wordt Brahman omschreven als bij geen enkele groep behorend, zonder kleur 
enzovoorts. 
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[Ter verklaring: Omdat er niets bestaat dat geen kwaliteiten heeft en dat alle 

woorden en gedachten te boven gaat – immers voor  alles wat wij ervaren, geldt 

precies het tegenovergestelde – zou men kunnen denken dat Brahman, zoals 

hiervoor beschreven, een lege ruimte of een non-entiteit (s zuunya) moet zijn. Om dit 

te voorkomen gaat de Heer verder om te leren dat Brahman bestaat als: 

1. het Innerlijke Zelf (Pratyak), 

2. de bron van alle activiteiten van de zintuigen en dergelijke, 

3. de bron van waaruit ons gevoel van bestaan oprijst in relatie 

    tot alle denkbeeldige dualiteit, 

4. IIszvara, de Heer van het universum.  

Door deze conclusie bewijst de Heer boven alles het bestaan van Brahman als het 

Innerlijke Zelfbewustzijn. Er moet een principe van zelfbewustzijn zijn (pratyak-

cetanaa) achter al onze onbezielde handelingen, zoals met het fysieke lichaam. We 

vinden onvermijdelijk zelfbewustzijn achter alle onbezielde voorwerpen waarmee 

wordt gehandeld, zoals een kar die wordt voortbewogen. - (A)]  

sarvatah-paan-ipaadamb tatsarvato 'ks-isziromukham; 
sarvatah- szrutimalloke sarvamaavrtya tis-t-hati (13). 

XIII.13. Met handen en voeten overal, met ogen en hoofden en monden overal, 

met overal oren, bestaat Dat en Het omvat alles. 

Datgene Wat gekend moet worden, heeft overal handen en voeten. Het bestaan van 

Kswetrajña wordt aangegeven door de upaadhi's van de zintuigen
178

 van alle levende 

wezens. Kswetrajña (het principe van zelfbewustzijn dat achter de zintuigen leeft) 

wordt zo genoemd vanwege de upaadhi van Kswetra en deze Kswetra heeft diverse 

vormen als handen en voeten enzovoorts. Alle variaties die in Ks wetrajña worden 

veroorzaakt door de variaties in de upaadhi's van Kswetra, berusten op illusie en 

daarom wordt met de woorden: "Er wordt niet gezegd dat Het sat of asat is" 

bedoeld, dat men moet weten dat Het geen variaties kent. Hoewel datgene wat in 

Kswetrajña door upaadhi's wordt veroorzaakt, op illusie berust, worden toch 

uitspraken gedaan als "Het heeft overal handen en voeten" alsof dit een eigenschap 

zou zijn van Datgene Wat gekend moet worden. Dit wordt alleen maar gedaan om 

het bestaan van Dat aan te duiden. De uitspraak van de sambpradaayavids, zij die de 

juiste traditionele onderwijsmethode gebruiken, wijst hier ook op. Deze luidt: 

"Datgene wat zonder dualiteit is, wordt beschreven door adhyaaropa en apavaada, 

dat wil zeggen: door superimpositie en door negatie, door toekenning en 

ontkenning. De ledematen van alle lichamen zijn de handen en voeten en 
dergelijke; deze ontlenen hun activiteit aan de Energie die inherent is aan Datgene 

Wat gekend moet worden.
179

 Als zodanig zijn het slechts tekenen van Zijn 

aanwezigheid en alleen bij wijze van spreken wordt er gezegd dat ze bij Hem 

                                                           
178 Omdat er zelfbewustzijn moet zijn achter hun activiteit. 
179 dat wil zeggen: deze handelen louter krachtens de aanwezigheid van deze Energie. 
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horen. Ook de andere uitspraken dienen op dezelfde manier geïnterpreteerd te 

worden. Het (Brahman) is aanwezig in de wereld en in de hele bezielde schepping 

en doordringt alles. 

Het is de bedoeling van de volgende szloka om duidelijk te maken dat Datgene Wat 

gekend moet worden, niet werkelijk de upaadhi's, de zintuigen als handen en voeten 

bezit, doch dat deze over Dat zijn heengelegd.  

sarvendriyagun-aabhaasamb sarvendriyavivarjitam; 
asaktamb sarvabhr-ccaiva nirgun-amb gun-abhoktr- ca (14). 

XIII.14. Het doorstraalt de functies van alle zintuigen en toch staat Het er los 

van. Het is nergens aan gehecht en toch ondersteunt Het alles en heeft geen 

kwaliteiten. 

Alle zintuigen: zowel de buddhi-indriya's als de karma-indriya's, de organen van 

kennis en de organen van handeling. Manas en buddhi als innerlijke zintuigen 

horen hier ook bij, en gezamenlijk zijn zij de upaadhi's van Datgene Wat gekend 

moet worden. Verder is het zo dat zelfs het gehoor en andere zintuigen alleen 

upaadhi's vormen via de upa adhi van de antah-karan-a, het innerlijke orgaan. We 

moeten dus begrijpen dat Brahman Zichzelf manifesteert door de upaadhi's van de 

externe en interne zintuigen, en door de werking van alle zintuigen als onderscheid 

maken, doelstellingen en gedachten, gehoor, spraak en dergelijke. Dit wil dus 

zeggen dat Datgene Wat gekend moet worden als het ware functioneert door de 

werking van alle zintuigen. De szruti zegt: 

"Het mediteert als het ware, Het beweegt als het ware." (Br r.Up. 4.3.7). 

Waarom zou dit niet kunnen betekenen dat Het werkelijk functioneert? De Heer 

zegt: "Het heeft geen zintuigen en daarom beweegt Datgene Wat gekend moet 

worden niet echt als de zintuigen werken." 

"Hij is snel zonder handen en voeten; Hij grijpt, Hij ziet zonder ogen en hoort 

zonder oren." (S Zvet.Up. 3.19). 

In deze szloka benadrukt de szruti dat Datgene Wat gekend moet worden, de macht 

heeft om Zichzelf te voegen in de verschillende functies van de zintuigen die Zijn 

upaadhi's zijn, maar dat Het in werkelijkheid niet beweegt of ziet en dergelijke. 

Deze szloka moet op dezelfde manier worden uitgelegd
180

 als het gezegde: "De 

blinde zag de edelsteen." (Tait.A Aran-yaka I.11). Omdat Het geen zintuigen heeft, 

wordt Het nergens aan gehecht en is zonder gehechtheid. 

Brahman is de fundamentele Werkelijkheid in alle illusies. 

Hoewel Het zo is, ondersteunt Het alles. Alles is in werkelijkheid gebaseerd op 

'sat', het Bestaan, omdat het beeld van 'sat' overal aanwezig is. Zelfs dingen als 

                                                           
180 Het betekent dus dat de arthava ada passage niet letterlijk moet worden geïnterpreteerd doch 
zodanig dat deze past in het hoofdthema van dit gedeelte. 
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luchtspiegelingen kunnen niet bestaan zonder een uitgangspunt. Daarom wordt 

gezegd dat Het alles ondersteunt. 

Brahman de Waarnemer van de Gun-a's. 

Er is ook nog een andere mogelijkheid om kennis over het bestaan van Datgene 

Wat gekend moet worden te verkrijgen. Hoewel Het zonder de gun-a's Sattva, Rajas 

en Tamas is, is Datgene Wat Gekend moet worden toch Datgene wat de gun-a's 

waarneemt en ervan geniet. De Gun-a's nemen de vorm aan van geluid en andere 

zintuiglijke objecten en veranderen daardoor in vreugde en verdriet en misleiding. 

Brahman is alles. 

Bovendien,  

bahirantaszca bhuuta anaamacaramb carameva ca; 

suuks-matvaattadavijñeyamb duurasthamb caantike ca tat (15). 

XIII.15. Het is zowel buiten als binnen alle wezens, zowel onbeweeglijk als 

bewegend. Omdat Het subtiel is, kan Het niet worden waargenomen; Het is 

ver weg en toch dichtbij. 

Buiten: buiten het lichaam dat tot en met de huid reikt, en dat door onwetendheid 

voor het eigen zelf wordt gehouden. Binnen slaat op het Innerlijke Zelf, 

Pratyagaatman, dat in het lichaam verblijft. Het gezegde dat Het zowel 'buiten als 

binnen' is, zou zo uitgelegd kunnen worden dat Het niet in de tussenruimte
181

 zou 

zijn. Om dit tegen te gaan, zegt de Heer dat Het 'onbeweeglijk is en toch beweegt'. 

Het is Brahman, Datgene Wat gekend moet worden, dat de beweeglijke en 

onbeweeglijke lichamen schijnt te zijn zoals een touw wordt gehouden voor een 

slang.  

Brahman wordt alleen verstaan door de wijzen. 

Tegenwerping: Hoe komt het dat Brahman niet direct door iedereen wordt verstaan 

als 'Dit is Het', als alles wat wij waarnemen, beweeglijk of onbeweeglijk, Datgene 

Wat gekend moet worden, is? 

Antwoord: Dat is waar. Het manifesteert Zichzelf als alles, maar het is subtiel
182

 als 

aakaasza. En omdat Het subtiel is, kan Het niet worden begrepen door degenen die 

niet verlicht zijn, hoewel Het in Zichzelf kenbaar is. Het is echter altijd bekend aan 

hen die verlicht zijn, zoals de volgende teksten aangeven: 

"Dit alles is het Zelf en het Zelf alleen." (Brr.Up. 2.4.6).  

"Dit alles is Brahman en Brahman alleen." (Ibid. 2.5.1). 

Als Het niet gekend is, is Het ver weg, want het is voor degenen die niet verlicht 

zijn nog in geen miljoenen jaren bereikbaar. Voor zij die verlicht zijn, is Het heel 

dichtbij omdat het hun eigen Zelf is. 

                                                           
181 het lichaam dat tussen de Pratyaga atman en externe objecten ligt. 
182 buiten bereik van de zintuigen. 
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Brahman is het ene Zelf in alles. 

Bovendien, 

avibhaktamb ca bhuutes-u vibhaktamiva ca sthitam; 
bhuutabhartr- ca tajjñeyamb grasis-n-u prabhavis-n-u ca (16). 

XIV.16. Onverdeeld en toch schijnbaar verdeeld in alle wezens: Datgene Wat 

gekend moet worden ondersteunt alle wezens en is zowel hun schepper als hun 

vernietiger. 

Het is in de afzonderlijke lichamen onverdeeld aanwezig, Het is als aakaasza. Toch 

lijkt het verschillend te zijn in de verschillende lichamen, aangezien Het Zichzelf 

alleen in de lichamen manifesteert. 

Brahman is de Oorzaak van het Universum. 

Datgene Wat gekend moet worden houdt alle wezens staande gedurende sthiti, de 

periode waarin het Universum bestaat. Het verslindt ze bij pralaya, de tijd van 

oplossing. Het schept ze in de tijd van utpatti, de geboorte van het Universum, op 

eenzelfde manier waarop een touw een slang schijnt te zijn. 

Brahman verlicht alles. 

Tegenwerping: Als Datgene Wat gekend moet worden niet wordt waargenomen, 

hoewel Het in alles bestaat, dan kan Het niet anders dan duisternis (Tamas) zijn. 

Antwoord: Nee, maar wat dan wel? 

Bovendien, 

jyotis-a amapi tajjyotistamasah- paramucyate; 
jña anamb jñeyamb jñaanagamyamb hr-di sarvasya vis-t-hitam (17). 

XIII.17. Het is het Licht der lichten en men zegt dat Het de duisternis te boven 

gaat. Kennis, Datgene Wat gekend moet worden, het Doel van kennis, is 

gezeteld in het hart van iedereen. 

Dat, Datgene Wat gekend moet worden, is het Licht van alle lichten
183

 zelfs van de 

zon. Deze lichten schijnen werkelijk alleen als ze verlicht worden door het licht 

van bewustzijn van het Zelf. De Gezangen luiden: 

"Dat Licht dat de zon doet schijnen." (Tait.Br.3.12.9). 

"Zijn Licht doet alles schijnen." (S Zvet.Up. 6.14). 

Zo wordt het door de smrrti ook hier in de Bhagavad Gitaa (XV.12) gezegd. Er wordt 

gezegd dat Het niet besmet is door Tamas, door ajñaana, onwetendheid. 

  

                                                           
183 Het bestaan van Brahman, Datgene Wat gekend moet worden, kan worden herkend als het 
Licht dat de zon verlicht, als de rede (buddhi), enzovoorts. 
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Het Licht is in ieders hart. 

Om Arjuna wat op te vrolijken die nogal terneergeslagen lijkt bij de gedachte dat 

kennis van Brahman zo moeilijk te verkrijgen is, zegt de Heer nu het volgende: 

Deze drie, Kennis, Datgene Wat gekend moet worden en het Doel van kennis 

worden zeer duidelijk ingeplant in het hart (buddhi) van ieder levend wezen; deze 

drie worden hier als verschillende dingen gemanifesteerd. Kennis is bijvoorbeeld 

nederigheid (XIII.7-11), Datgene Wat gekend moet worden (als beschreven in 

XIII.12-17) is, als Hij wordt gekend, het resultaat van kennis, en wordt daarom het 

Doel van kennis genoemd. Het object van kennis is Datgene Wat gekend moet 

worden. 

Zoek het Licht door toewijding. 

Nu volgt de szloka die dit onderwerp afsluit: 

iti ks-etram b tathaa jñaanamb jñeyamb coktamb samaasatah -; 
madbhakta etadvijñaaya madbhaavaayopapadyate (18). 

XII.18. Aldus heb Ik in het kort uitgelegd wat de Kswetra is en kennis en 

Datgene Wat gekend moet worden. Hij die Mij is toegewijd en dit weet, zal in 

Mij binnengaan. 

Aldus zijn de Kswetra, kennis en Datgene Wat gekend moet worden in het kort 

beschreven. De Kswetra begint (XIII.5-6) met de Grote Elementen en eindigt met 

moed. De eigenschappen van Kennis zijn genoemd, te beginnen met 'nederigheid' 

en eindigend met 'het doel van de kennis van de waarheid voor ogen houdend' 

(XIII.7-11). Datgene Wat gekend moet worden is beschreven in de szloka's XIII.12-

17. 

Dit is waarlijk in het kort de gehele leer, inbegrepen de leer van de Veda's en de 

leer van de Gitaa. 
Vraag: Wie is er geschikt om deze ware kennis te verwerven? 

Antwoord: Dat is hij die Mij is toegewijd en die Mij, Vasudeva ziet als de Opperste 

Heer, de Alwetende en Opperste Guru en als het Zelf (Ziel, Essentie) van alles. Dit 

betekent dat hij als het ware bezeten is door het idee dat alles wat hij ziet, hoort of 

aanraakt niets anders is dan de Heer Vasudeva. Als hij Mij zo is toegewijd en de 

ware kennis die hiervoor is beschreven, heeft verkregen, is hij geschikt om Mij 

binnen te gaan, dat wil zeggen: hij verkrijgt mokswa. 

Prakrrti en Puruswa zijn eeuwig. 

In het zevende hoofdstuk zijn twee Prakrrti's beschreven, de hogere en lagere, 
overeenkomend met Kswetra en Kswetrajña. Daarvan is gesteld dat zij de 

moederschoot zijn van alle schepselen (VII.6). De vraag ligt voor de hand hoe men 

kan zeggen dat Kswetra en Kswetrajña, de twee Prakrrti's, de moederschoot kunnen 

vormen van alle wezens. Dit komt nu aan de orde. 
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prakr-tim b purus-amb caiva viddhyanaadi ubhaavapi; 
vika araambszca gun-aambszcaiva viddhi prakr-tisambhavaan (19). 

XIII.19. Weet dat zowel Prakr rti als Puruswa zonder begin zijn en weet ook dat 

alle vormen en kwaliteiten worden geboren uit Prakr rti! 
Prakrrti en Puruswa, Materie en Geest, zijn de twee Prakrrti's van de Heer IIszvara. Ge 

moet weten dat deze twee, Prakr rti en Puruswa, zonder begin zijn. Omdat IIszvara de 

eeuwige Heer is, spreekt het vanzelf dat ook Zijn Prakr wti's eeuwig zijn. De 

Heerschappij van de IIszvara bestaat waarlijk uit Zijn bezit van de twee Prakrrti's 

waardoor Hij de oorzaak is van het ontstaan, de ondersteuning en de oplossing van 

het universum. De twee Prakr rti's zijn zonder begin en zijn daarom de oorzaak van 

sambsaara. 

Sommige mensen zeggen dat het betekent dat de twee Prakr rti's er in het begin niet 

waren en stellen dat door een dergelijke interpretatie kan worden vastgesteld dat de 

IIszvara de oorzaak van alles is. Als Prakrrti en Puruswa immers eeuwig zouden zijn, 

zou het inhouden dat deze twee de oorzaak van het universum zouden zijn en dat 

de IIszvara niet de schepper van het universum is. Het is niet juist om het zo te 

stellen omdat de IIszvara dan niet de IIszvara zou zijn vanwege het feit dat er 

voorafgaande aan de geboorte van Prakrrti en Puruswa voor Hem niets zou zijn om 

over te heersen. Als sambsaara verder geen andere oorzaak dan IIszvara zou hebben, 

zou verder geen andere oorzaak dan IIszvara zou hebben, zou het nooit kunnen 

ophouden
184

 en zouden de szaastra's (de Geschriften) geen zin hebben. Op dezelfde 

manier zou er geen gebondenheid en geen bevrijding
185

 kunnen zijn. 

Prakr rti en Puruswa als Oorzaak van sambsaara. 

Daarentegen als de Prakrrti's van de IIszvara eeuwig zijn, wordt alles duidelijk. Weet 

dat alle vormen en emanaties (vika ara's), vanaf buddhi tot het fysieke lichaam, en 

alle kwaliteiten (gun -a's) als vreugde, verdriet, misleiding en andere mentale staten 

die hierna zullen worden beschreven, allemaal voortkomen uit Prakrrti. Maayaa is 

samengesteld uit de drie gun-a's en is de Energie van de IIszvara die de oorzaak is van 

alle emanaties (uitstromingen). Weet dat dit allemaal vormen van Prakrrti zijn.
186

 

Wat zijn deze vormen en kwaliteiten waarvan men zegt dat ze uit Prakrrti worden 

geboren? Dit zegt de Heer: 

kaaryakaaran-akartr-tve hetuh- prakr-tirucyate; 
purus-ah - sukhaduh-kha anaamb bhoktr-tve heturucyate (20). 

                                                           
184 Als de IIszvara, onafhankelijk van de twee Prakr rti's, de enige oorzaak van het universum zou zijn, zou 
sambsa ara zonder einde zijn, omdat er dan niets zou zijn dat zelfs de bevrijde zielen zou weerhouden om in 
sambsa ara te worden geworpen zolang IIszvara de enige oorzaak van sambsa ara zou zijn. 
185 Voor de geboorte van de twee Prakrrti's kunnen gebondenheid en daarmee ook bevrijding niet bestaan. Als 
er ooit een tijd is geweest dat gebondenheid en moks wa er niet waren, kan er ook geen oorzaak zijn die ze tot 
bestaan zou kunnen brengen. 
186 Prakrrti is datgene waaruit alle vormen en kwaliteiten tot bestaan komen. Prakr riti is dus eeuwig en is de 
bron van alle vormen (vika ara's) en kwaliteiten (gun -a's). De AAtman blijft altijd onveranderd en zonder kwali-
teiten. 
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XIII.20. Er wordt gezegd dat Prakr rti de oorzaak is van het resultaat en van de 

instrumenten
187

en dat Puruswa de oorzaak is van het ervaren van vreugde en 

verdriet. 

Het resultaat (kaarya) is het fysieke lichaam en de instrumenten (kaaran-a's) zijn de 

dertien
188

 organen in dit lichaam. De vijf elementen (bhu uta's) die het lichaam 

opbouwen en de vijf zintuiglijke objecten die de emanaties van Prakrrti zijn (zoals 

hiervoor beschreven), vallen onder de term 'resultaat'. Alle kwaliteiten als vreugde, 

verdriet en misleiding die uit Prakrrti voortkomen, vallen onder de term 

'instrumenten' omdat deze kwaliteiten liggen in de instrumenten, namelijk de 

zintuigen. Van Prakrrti wordt gezegd dat het de oorzaak is van ontstaan en groei van 

het fysieke lichaam, van de zintuigen en hun gewaarwordingen omdat Prakrrti ze 

allemaal voortbrengt. Omdat Prakrrti dus het fysieke lichaam en de zintuigen 

voortbrengt, is Prakrrti de oorzaak van sambsaara. 

Sommige mensen lezen in plaats van 'ka aran-a' dat instrument betekent, kaaran-a 

hetgeen oorzaak betekent. Alles wat echter een modificatie of aanpassing van iets 

is, is er het gevolg of emanatie (vikaara) van en datgene waaruit het voortkomt is de 

oorzaak (kaaran-a). Prakrrti is de bron van oorzaak en gevolg die uit dezelfde 

elementen zijn opgebouwd (zoals omschreven met de termen 'het resultaat en de 

instrumenten'). Het kan ook betekenen dat de zestien vikaara's
189

 of emanaties in dit 

geval het resultaat zijn, terwijl de zeven
190

 die tegelijkertijd Prakrrti en vikrrti zijn, 

oorzaak en gevolg, en daarom PrakrrtiVikrrti's wor-den genoemd, als oorzaak 

worden gezien. Bij het ontstaan van dit alles is Prakrrti de oorzaak omdat alles 

hieruit gegenereerd wordt. 

Nu zal worden aangetoond hoe Puruswa de oorzaak is van samsa ara. Purus-a, Jiva, Ks-
etrajña, Bhoktr- (Dat wat geniet)

191
 betekenen allemaal hetzelfde. Van Puruswa wordt 

gezegd dat het de oorzaak is omdat Het vreugde, verdriet en andere ervaringen 

waarneemt. 

Tegenwerping: Waarom zou voortbrengen van oorzaken en gevolgen en het 

ervaren van vreugde en verdriet moeten betekenen dat Prakr rti en Puruswa moeten 

worden gezien als de oorzaak van sambsaara?  

Antwoord: Hoe kan er überhaupt sambsaara zijn als Prakrrti zichzelf niet verandert in 

oorzaak en gevolg, in lichaam en zintuigen, in vreugde en verdriet, en zonder een 

                                                           
187 Volgens een andere interpretatie het gevolg en de oorzaak. 
188 Vijf organen van gewaarwording, vijf organen van handeling, Manas, Buddhi en Aham bkaara. 
189 De tien zintuigen, Manas en de vijf zintuiglijke objecten. 
190 Dit zijn Mahat, Ahambkaara en de vijf Tanma atra's of rudimentaire elementen. Elk is een emana-
tie van zijn voorganger en is op zijn beurt de oorzaak van zijn opvolger. Omdat de Mu ulaprakr rti 
dit allemaal voortbrengt, is dit hun oorzaak en basis. 
191 De laatste drie termen worden respectievelijk gebruikt om uit te drukken dat de Purus wa waar-
aan hier wordt gerefereerd niet de Parama atman of het Hoogste Zelf is, maar een intelligent (ceta-
na) principe en een geconditioneerd wezen. 
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bewuste Puruswa die alles ervaart?
192

 Sambsaara is daarentegen alleen mogelijk als 

Puruswa, datgene wat ervaart, als avidya a of onwetendheid samengaat met Prakr rti, dat 

het tegenovergestelde is en het object is dat ervaren wordt in al zijn vervormingen 

als lichaam en zintuigen, vreugde en verdriet, oorzaken en gevolgen. Daarom is het 

juist om te zeggen dat Prakrrti en Puruswa de oorzaak zijn van sambsaara: de één 

genereert het lichaam en de zintuigen, en de ander ervaart vreugde en verdriet. 

Tegenwerping: Wat is dan deze samsaara?
193

 

Antwoord: Sambsaara is de ervaring van vreugde en verdriet, en Puruswa is de 

sambsaarin, datgene dat vreugde en verdriet ervaart.
194

 

Avidyaa en Ka ama zijn de oorzaak van wedergeboortes. 

Er is gezegd dat Purus wa de sambsaarin is, omdat het datgene is dat vreugde en 

verdriet ervaart. Waardoor komt het dat vreugde en verdriet worden ervaren? De 

Heer zegt: 

purus-ah - prakr-tistho hi bhun 4kte prakr-tija angun-aan; 
kaaran-amb gun-asan4go 'sya sadasadyonijanmasu (21). 

XIII.21. Puruswa verblijft in Prakr rti en ervaart de kwaliteiten (gun-a's) die uit 

Prakr rti voortkomen. De gehechtheid aan deze kwaliteiten is de oorzaak van 

zijn geboorte in een goede of slechte moederschoot. 

Omdat Puruswa, datgene dat ervaart, gezeteld is in Prakrrti, in avidya a of 

onwetendheid, dat wil zeggen: omdat hij zichzelf identificeert met het lichaam en 

de zintuigen, die emanaties zijn van Prakrrti, ervaart hij de kwaliteiten die uit 

Prakrrti voortkomen. Deze manifesteren zichzelf als vreugde, verdriet en misleiding 

en hij denkt: "Ik ben gelukkig, ik ben ongelukkig, ik ben wijs." Naast avidya a (de 

oorzaak van geboorte) is Zijn gehechtheid aan (dat is zijn identificatie met) Zijn 

ervaringen, namelijk de kwaliteiten van vreugde, verdriet en misleiding, de 

belangrijkste oorzaak van de geboorte van Puruswa. De szruti zegt: 

"Zoals zijn wens is, zo is zijn wil." (Brr.Up. 4.4.5). 

Evenzo zegt de Heer hier: 

"De gehechtheid aan deze kwaliteiten is de oorzaak van een 

 geboorte in een goede of slechte moederschoot." 

Of als in het tweede gedeelte van de s zloka het woord sambsa ara wordt toegevoegd, 

kan het als volgt worden uitgelegd: Gehechtheid aan kwaliteiten is door alle 

                                                           
192 Omdat de AAtman, die altijd vrij (nitya-mukta) is van sambsaara, nooit uit Zichzelf onderworpen 
kan zijn aan sambsaara. 
193 De opponent bedoelt: Als de AAtman onbeweeglijk is (avikriya) en niet onderhevig aan veran-
deringen, is het niet juist om te stellen dat Hij ooit onderworpen kan zijn aan sam bsaara. 
194 Dat betekent, terwijl vreugde of verdriet wordt ervaren, blijft het Zelf, de waarnemer, volko-
men onveranderd. De ervaring (bhoga) vormt Zijn sam bsaara en maakt Hem tot een sambsaarin. 
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geboortes in een goede of slechte moederschoot heen, de oorzaak van Zijn 

sambsaara. 

Goede moederschoten zijn die van de Deva's en slechte moederschoten zijn die van 

de lagere diersoorten. We kunnen er aan toevoegen, zoals voor de hand ligt en niet 

tegen de leer ingaat, dat de moederschoten van de mensen zowel goed als slecht 

kunnen zijn. De betekenis van deze passage zou ook als volgt kunnen luiden: 

Avidya a, de Puruswa die gezeteld is in Prakrrti, en Kaama of gehechtheid aan 

kwaliteiten vormen samen de oorzaak van sambsaara.
195

 

Kennis van het Zelf neemt de oorzaak weg van Sambsaara. 

De tweevoudige oorzaak van sambsaara is hier onderwezen opdat wij het kunnen 

vermijden, en dat wil zeggen dat we kunnen proberen om het kwijt te raken. De 

middelen om deze tweevoudige oorzaak te verwijderen zijn Jñaana en Vairaagya, dat 

wil zeggen: kennis en niet gehecht zijn, samen met sambnya asa of afstand doen
196

 

zoals op duidelijke wijze wordt onderwezen in de Gitaa-sza astra. Deze kennis over 

Kswetra en Kswetrajña is in het begin van dit hoofdstuk medegedeeld, evenals in 

XIII.12 en volgende. In het laatste gedeelte is dit gedaan door zowel aan te geven 

wat Het niet is (XIII.12) als door er eigenschappen aan toe te kennen die niet bij 

Hem horen (XIII.13 en volgende). De Heer vervolgt nu met ons direct te leren wat 

kennis is: 

upadras-t-aa 'numantaa ca bhartaa bhoktaa maheszvarah-; 
paramaatmeti caapyukto dehe 'sminpurus-ah- parah- (22). 

XIII.22. De Grote Heer en het Opperste Zelf is de Opperste Puruswa in dit 

lichaam, Hij is de Toeschouwer en Dat Wat Toestaat, de Ondersteuner en de 

Genieter. 

Toeschouwer (Upadraswttrr): Hij ziet toe en is de getuige die Zelf niet handelt. Als 

priesters en offerpriester bezig zijn met de offerhandelingen, zit er iemand anders 

naast hen, een expert op het gebied van offers, die niet deelneemt aan de activiteit 

en die ziet wat er goed en fout is in de handelingen van offerpriester en priesters. 

Op overeenkomstige wijze is het Zelf apart van hen en een zeer intieme getuige 

van het lichaam en de zintuigen en al hun handelingen terwijl Het niet deelneemt 

aan de handelingen. Het kan ook als volgt worden uitgelegd: het lichaam, het 

gezichtvermogen, Manas, Buddhi en het Zelf zijn de zieners. Hiervan is het 

lichaam de buitenste ziener en vanaf dit lichaam naar binnen gezien is het Zelf de 

innerlijkste ziener en het meest dichtbij. Voorbij Hem is er geen ziener in het 

binnenste. Omdat Hij de innerlijkste ziener is, wordt Hij Upadraswttrr genoemd. Het 

Zelf is ook Upadraswttrr omdat Hij alles waarneemt zoals de Upadraswttrr bij het 
offerritueel. Ook is Hij Datgene Wat Toestaat (Anumantr r) die goedkeuring of 

tevredenheid uitdrukt over de handelingen en degenen die ze uitvoeren. Ook lijkt 

                                                           
195 Avidyaa is de upaadaana of materiële oorzaak en Ka ama, de nimitta, is de aanleiding. 
196 Vairaagya leidt tot sambnyaasa, en kennis samen met sambnyaasa doet avidyaa en kaama ophouden. 
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Hij met hen samen te werken, hoewel Hij niet deelneemt aan de handelingen van 

lichaam en zintuigen. Ook legt Hij nooit iets in de weg van degenen die bezig zijn 

met handelingen en is Hij alleen maar hun getuige. Ondersteuner (Bhartrr): Het Zelf 

wordt de Ondersteuner genoemd, omdat het lichaam, de zintuigen, Manas en 

Buddhi zijn wat ze zijn, doordat ze gemaakt zijn door dat Intelligente Zelf. Ze 

werken samen om één persoon te dienen namelijk het Intelligente Zelf, en zijn 

niets anders dan een weerspiegeling van deze Intelligentie. De Genieter (Bhoktrr): 
het Zelf is de Genieter, omdat het Zelf 'nitya-caitanya-svaru upa' is, dat wil zeggen: 

eeuwige intelligentie als inherente natuur heeft, net zoals hitte inherent is aan vuur. 

Alle staten van de geest (buddheh--pratyaya ah-) als vreugde, verdriet en misleiding 

worden duidelijk waargenomen in hun onderlinge verhoudingen en worden als het 

ware doordrongen door het intelligente Zelf als ze ontstaan. De Grote Heer: Hij is 

de Grote zowel als de Heer omdat Hij één is met het hele universum en van niets 

afhankelijk is. 

Het Opperste Zelf (Paramaatman): het Zelf dat de Toeschouwer enzovoorts is 

genoemd, is Opperste omdat Hij superieur is aan alles, van het fysieke lichaam tot 

de Avyakta die door onwetendheid voor het Innerlijke Zelf worden gehouden. 

Daarom wordt Hij ook in de s zruti Parama atman genoemd. Waar is Hij, de Puruswa? 

Hij die de Avyakta te boven gaat, is hier in het lichaam, zoals hierna in XV.17 zal 

worden beschreven. 

Het Zelf is in dit hoofdstuk uitvoerig beschreven, te beginnen bij XIII.2, en deze 

beschrijving is hiermee afgesloten. Voor degene die het hier beschreven Zelf kent, 

geldt: 

ya evamb vetti purus-amb prakr-tim b ca gun-aih - saha; 
sarvathaa vartamaano 'pi na sa bhuuyo 'bhijaayate (23). 

XIII.23. Degene die Puruswa en Prakrrti en de Gun-a's op deze wijze kent, zal 

niet opnieuw worden geboren, hoe hij verder ook leeft. 

Hij die Puruswa kent op de manier die hiervoor
197

 is beschreven, dat wil zeggen: hij 

die Hem direct waarneemt als zijn eigen Zelf en 'Ik ben Dit,' zal ongeacht het leven 

dat hij leidt, of hij de plichten vervult of slechte dingen doet, niet worden 

wedergeboren en zal geen nieuw lichaam hoeven aan te nemen als het oude sterft, 

dat wil zeggen: als hij dus in dit leven tot wijsheid is gekomen. Hij kent Prakrrti en 

Avidya a die hier
198

 zijn beschreven met al hun verschijnselen, dat wil zeggen: hij 

weet dat van Prakrrti niets (abha ava) overblijft door vidya a of kennis. Hoeveel te meer 

geldt dit voor een wijs mens die standvastig zijn plichten vervult! 

Tegenwerping: Welke handelingen worden tot niets teruggebracht door kennis? Er 
wordt inderdaad gesteld dat men niet opnieuw geboren wordt als men kennis 

verkrijgt. Maar het is niet juist om ervan uit te gaan dat de handelingen die in het 

                                                           
197 Als de fundamentele Werkelijkheid die alle manifestaties als Jiva en I Iszvara draagt. 
198 Als zonder begin en ondefiniëerbaar (anirva acya), als bron van alle kwaad. 
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huidige leven zijn begaan voordat men tot kennis kwam, al tot niets worden 

teruggebracht voor ze hun gevolgen hebben gehad. Hetzelfde geldt voor 

handelingen die later in dit leven worden verricht en ook voor die handelingen die 

in de vele eerdere levens zijn gedaan. Er zouden dus nog minstens drie geboorten 

moeten volgen, omdat het even onjuist is om te denken dat handelingen uit vorige 

levens tot niets worden gereduceerd als de handelingen in dit huidige leven. Wij 

zien geen verschil tussen deze twee soorten handelingen.
199

 Daarom zullen deze 

drie groepen handelingen elk aanleiding geven tot een geboorte. Anders zou de 

mogelijkheid dat handelingen die zijn verricht tot niets worden gereduceerd, tot 

algehele onzekerheid leiden en zouden de szaastra en alle geschreven geboden 

nutteloos worden. En daarom is het niet juist om te zeggen dat 'hij niet opnieuw zal 

worden geboren.' 

Antwoord: Integendeel, het is wel juist zoals de volgende passages uit de szruti 

aangeven: 

"Zijn handelingen lossen op." (Mun-dd.Up. 2.2.8). 

"Hij die Brahman kent, wordt Brahman Zelf." (Ibid. 3.2.9). 

"Er is slechts uitstel voor hem zolang hij nog niet is verlost    van zijn huidige 

lichaam." (Chand.Up. 6.14.2). 

"Evenals de zachte vezels van het iswika a riet worden verbrand in het vuur, worden al 

zijn handelingen verbrand." (Ibid. 5.24.3). 

Ook in IV.37 is het oplossen van alle handelingen onderwezen en hierna
200

 zal het 

eveneens ter sprake komen. Verder is het logisch dat alleen die handelingen die 

voortkomen uit avidya a (onwetendheid), uit begeerte (kaama) en dergelijke en die het 

zaad
201

 zijn van alle kwaad, de oorzaak kunnen zijn van volgende geboorten. Op 

verschillende plaatsen in de Gitaa heeft de Heer ook gesteld dat alleen handelingen 

samen met egoïsme en begeerten (en niet andere handelingen) resultaten 

voortbrengen. Elders wordt ook gezegd: 

"Zoals zaden die verbrand zijn niet meer kunnen ontkiemen, zo kan er geen nieuw 

lichaam worden gevormd uit begeerten die door wijsheid zijn verbrand." 

                                                           
199 Omdat alle handelingen het gevolg zijn van ajña ana, moeten ze allemaal op dezelfde manier 
door kennis tot niets worden teruggebracht, en daarom geldt het argument niet dat alleen hande-
lingen, die nog geen gevolgen gehad hebben, door kennis geneutraliseerd kunnen worden, en niet 
die handelingen die nu al een gevolg hebben omdat ze het huidige lichaam hebben voortgebracht. 
200 In XVIII.66 leert de Heer aan Arjuna om alle dharma's op te geven en toont aldus aan dat 
kennis alle handelingen verteert. 
201 Deze zaden van kwaad (kles za's) zijn avidya a, asmita, ra aga, dves wa en abhinivesza. Alleen dharma 
en adharma, handelingen die gepaard gaan met kles za's, kunnen een reïncarnatie voortbrengen. 
Voor de handelingen van een wijs mens geldt echter dat de zaden van deze handelingen als het 
ware zijn 'gebakken' in kennis en deze handelingen bestaan slechts in zoverre zij zich presenteren 
aan zijn bewustzijn (pratitimaatradehah -). Omdat zij karma a-bhaaswa's zijn, dat wil zeggen: alleen 
maar lijken op karma, zijn het geen echte oorzaken en kunnen geen reïncarnatie voortbrengen. 
Een verbrand kledingstuk kan ook immers niet meer worden gedragen. 
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Tegenwerping: Toegegeven dat kennis de handelingen oplost die na verkrijgen van 

die kennis worden verricht, omdat er dan kennis beschikbaar is. Het is echter niet 

mogelijk om te verklaren dat het de handelingen kan oplossen die zijn verricht vóór 

die kennis werd verkregen, en die uit vorige levens dateren. 

Antwoord: Dat kunt u niet zeggen omdat er staat 'alle handelingen' (IV.37). 

Tegenwerping: Het zou alleen op de handelingen kunnen slaan die na het 

verkrijgen van kennis worden verricht. 

Antwoord: Nee, want er is geen reden om het daartoe te beperken. Verder is het 

verkeerd om te stellen dat die handelingen die de oorzaak zijn van de huidige 

belichaming en de handelingen die nog in de toekomst gevolgen zullen hebben, 

niet kunnen oplossen door kennis. Waarom is dat zo? De eerste groep heeft 

onvermijdelijk zijn gevolgen, zoals een pijl die is afgeschoten. Als deze eenmaal 

op een doel is afgeschoten en de boog heeft verlaten, gaat hij door totdat zijn 

kracht is uitgewerkt, ook al heeft hij het doel al doorboord.
202

 Hetzelfde geldt voor 

het fysieke lichaam; de gevolgen van de handelingen die deze belichaming hebben 

veroorzaakt, gaan door totdat hun energie is uitgewerkt, ook al is het doel bereikt. 

Daar staat tegenover dat als de betreffende pijl niet is afgeschoten, dat wil zeggen: 

als de energie die in de gespannen boog is opgeslagen, niet wordt gebruikt en 

wordt teruggetrokken, deze handeling nog geen gevolg heeft en alleen maar een 

idee is in de geest
203

 dat kan worden geneutraliseerd door kennis van de waarheid. 

Daarom kunnen we terecht zeggen dat een wijs mens 'niet opnieuw wordt geboren' 

als hij sterft. 

De vier wegen tot Zelfkennis. 

Er zijn verschillende wegen tot Zelfkennis die hier zullen worden genoemd: 

dhyaanenaatmani paszyanti kecida atmaanamaatmanaa; 
anye saan4khyena yogena karmayogena caapare (24). 

XIII.24. Door meditatie zien sommigen het Zelf in het Zelf door het Zelf, 

anderen zien Het door Saambkhya Yoga of door Karma Yoga. 

Meditatie (Dhya ana) is het door concentratie terugtrekken van het gehoor en andere 

zintuigen in de Manas, weg van geluid en andere zintuiglijke objecten. Daarna 

wordt Manas teruggetrokken in de Innerlijke Intelligentie en wordt deze Innerlijke 

Intelligentie gecontempleerd. Vandaar dat wordt gezegd: "De kraanvogel mediteert 

als het ware, de aarde mediteert als het ware, de bergen mediteren als het ware." 

(Cha. Up. 7.6.1). Dhya ana is het voortdurende en niet-verstoorde denken dat lijkt op 

                                                           
202 Er van uitgaande dat er niet iets dat sterker is, in de weg staat. Zelfkennis is dat niet en is niet 
in staat om het karma dat de huidige belichaming heeft voortgebracht, tegen te houden. Als deze 
kennis namelijk oprijst wordt de kracht ervan beteugeld door dit karma omdat dit al werkt. Daar-
om moeten de gevolgen van het pra arabdha-karma op eenzelfde manier worden ondergaan. 
203 Svaaszraya, sabha asa-antah -karan -a, dat wil zeggen: het innerlijk orgaan of Manas dat de reflectie 
van de Spirituele Intelligentie bevat. 
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een vloeiende stroom olie. Door meditatie schouwt
204

 de Yogin het Zelf, de 

Innerlijke Intelligentie, in het zelf (Buddhi) door het zelf, de eigen intelligentie, dat 

wil zeggen: door de antah-karan-a die is gezuiverd door Dhya ana. Saam bkhya houdt in 

dat men denkt: "Sattva, Rajas en Tamas zijn de Gun-a's, de AAtman is de getuige van 

hun activiteiten, is eeuwig en is verschillend van de Gun-a's." Door Saambkhya-

Yoga
205

 zien sommigen
206

 het Zelf in het zelf door het zelf. Karma is Yoga
207

 dat 

wil zeggen: die Karma of handeling die in dienst van de Heer (IIszvara) wordt 

verricht. Een dergelijke manier van handelen is bij wijze van spreken Yoga, omdat 

het tot Yoga leidt. Sommigen
208

 zien het Zelf door deze Yoga van handelingen, die 

leidt tot kennis omdat de geest wordt gezuiverd (sattva). 

anye tvevamajaanantah- szrutvaa 'nyebhya upaasate; 
te 'pi caatitarantyeva mr-tyumb szrutiparaayan-aah- (25). 

XIII.25. Sommigen echter die dit allemaal niet weten, vereren Het toch omdat 

zij er over hebben gehoord van anderen, en ook zij overwinnen de dood door 

hun toewijding hieraan. 

Er zijn ook anderen die niet in staat zijn om het Zelf te kennen op een van de 

manieren die hiervoor zijn beschreven en die leren van anderen, van aacaarya's of 

leraren. Deze zeggen hun: "Mediteer hierop" en daarna aanbidden zij dit en 

contempleren dit in alle vertrouwen. Ook zij overwinnen de dood en overstijgen 

sambsaara die met de dood is verbonden. Dit geldt dus zelfs voor diegenen die over 

niet meer beschikken dan wat zij hebben gehoord, dat wil zeggen: onwetend zijn 

en volledig afhankelijk van de autoriteit van andermans instructies op de weg van 

mokswa. Hoeveel te meer geldt dit dan voor degenen die op eigen kracht het bewijs 

kunnen zien en onderscheidingsvermogen bezitten. 

Er bestaat niets buiten het Zelf. 

Kennis van de eenheid van Kswetrajña met de IIszvara, dat wil zeggen: van de eenheid 

van de individuele ziel met de Heer zoals besproken in XIII.2, wordt in XIII.12 

genoemd als middel tot moks wa. 

Waarom? De Heer legt dit uit: 

                                                           
204 Deze Yogi's vormen de hoogste groep leerlingen (uttama adhikaarins) en zien het Zelf door 
meditatie als één met de Parama atman. 
205 Saambkhya is de kennis die door intellectuele waarneming (vicaara) wordt verkregen en omdat 
het tot Yoga leidt, wordt het zelf Yoga genoemd. 
206 Dit is de middelste groep leerlingen (madhyama adhikaarins). 
207 Omdat het de geest zuivert. Karma leidt tot Yoga door concentratie van de geest. 
208 Dit is de laagste groep leerlingen. 
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yaavatsañjaayate kiñcitsattvamb stha avarajan4gamam; 
ks-etraks-etrajñasambyogaattadviddhi bharatars-abha (26). 

XIII.26. O Stier van de Bharata's, weet dat al het beweeglijke en 

onbeweeglijke dat wordt geboren, voortkomt uit de vereniging van Kswetra en 

Kswetrajña!
209

 

Tegenwerping: Wat voor een vereniging van Kswetra en Kswetrajña wordt bedoeld? 

Deze vereniging kan zeker geen relatie inhouden die bestaat uit het fysieke contact 

(sambyoga) van bepaalde delen van beide, zoals tussen een schip en een touw, 

omdat Ks wetrajña net zoals aakaasza ondeelbaar is. Het lijkt ook niet op samavaya (een 

eigenschap die er onverbrekelijk mee verbonden is) omdat niet kan worden 

waargemaakt dat Kswetra en Ks wetrajña als oorzaak en gevolg tot elkaar staan.  

Antwoord: De vereniging van Kswetra en Kswetrajña, van object en subject die van 

nature tegengesteld zijn aan elkaar, lijkt op wederzijdse adhya asa, dat wil zeggen: ze 

worden met elkaar verward evenals hun respectievelijke eigenschappen. Dit komt 

omdat het vermogen om onderscheid te maken tussen de aard van Ks wetra en van 

Kswetrajña afwezig is, zoals men zich kan vergissen tussen een touw en een slang en 

tussen zilver en paarlemoer. De vereniging van Ks wetra en Kswetrajña lijkt op 

adhya asa, dat wil zeggen: men verwisselt ze met elkaar en het is een illusie 

(mithyajña ana). Omdat het onwaarheid betreft, verdwijnt deze illusie als men kennis 

verkrijgt over het verschil tussen Kswetra en Kswetrajña, zoals dat in de szaastra staat, 

en men dus in staat is om dit onderscheid te maken, zoals men het is wikaa riet kan 

onderscheiden van muñja-gras. Men realiseert zich dan dat Brahman, Datgene Wat 

gekend moet worden, zonder upaadhi's is, zoals de woorden: "Men zegt dat Het 

niet-sat en niet-asat is" (XIII.12) aangeven, en dat Het zijn eigen Zelf is. Men weet 

dan dat het een gandharva-nagara is (een luchtspiegeling van een stad) of de truc 

van een goochelaar die olifanten en paleizen tovert of een droomvoorstelling.  

Kswetra bestaat niet echt en lijkt alleen maar te bestaan. Omdat in dit geval de 

oorzaak van wedergeboorte is verdwenen, is het logisch dat een wijs mens niet 

opnieuw wordt geboren. 

Het ene Zelf in alles. 

Er is gezegd (XIII.23) dat als gevolg van ware kennis en door het verdwijnen van 

avidya a (onwetendheid) en dergelijke,
210

 die het zaad van sambsaara zijn, men niet 

meer opnieuw wordt geboren. Ook is gezegd dat de vereniging van Ks wetra en 

Kswetrajña door avidya a de oorzaak is van wedergeboorte. Hoewel dit al eerder 

beschreven is, wordt ware kennis als enige mogelijkheid om avidya a op te lossen 

daarom nog eens met andere woorden omschreven: 

                                                           
209 Alles wordt geboren uit de de vereniging van Ks wetra en Kswetrajña. Er bestaat niets zonder 
Kswetrajña die één is met Parama atman, en daarom kan kennis van deze vereniging leiden tot 
mokswa. 
210 de gevolgen (sambsaara) van avidyaa. 
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samamb sarves-u bhuutes-u tis-t-hantamb parameszvaram; 
vinaszyatsvavinaszyantamb yah- paszyati sa paszyati (27). 

XIII.27. Hij die ziet dat de Opperste Heer in alle wezens op dezelfde manier 

aanwezig is als het onsterfelijke in het sterfelijke, ziet de werkelijkheid. 

De Opperste Heer is gelijkelijk aanwezig in alle levende wezens van Brahma a tot 

een dood voorwerp (stha avara). Hij is de Opperste Heer van lichaam, zintuigen, 

Manas, Buddhi, Avyakta (dat is het ongemanifesteerde, het causale lichaam, de 

kaaran-a-szarira, avidya a) en van de individuele ziel (AAtman, Jiva). Alle levende 

wezens vergaan terwijl de Opperste Heer onvergankelijk is. Er is dus een groot 

verschil tussen de Opperste Heer en het geschapene. De verandering van staat die 

een geboorte is, is de basis van alle veranderingen die een wezen ondergaat 

(bhaavavikaara), omdat al deze veranderingen, die van tijdelijke aard zijn, pas 

plaatsvinden na de geboorte. Een object kan alleen veranderen als het bestaat en 

niet als het er niet meer is, en eigenschappen zijn er alleen maar als de substantie 

bestaat. Daarom betekent de ontkenning van de laatste verandering tegelijkertijd de 

ontkenning van alle voorgaande veranderingen en de daarmee verbonden gevolgen. 

Zo kan men zien dat de Opperste Heer volkomen verschilt van alle wezens, dat Hij 

één is en onveranderlijk in alles aanwezig is. Hij die de Opperste Heer zo ziet, ziet 

het juist.  

Tegenwerping: Iedereen kan het zien; waarom deze dan in het bijzonder? 

Antwoord: Het is waar dat de hele wereld het kan zien; doch men ziet het verkeerd. 

Vandaar dat wordt gezegd 'alleen hij ziet.' Iemand wiens gezichtsvermogen door 

timira is aangetast, ziet de maan dubbel en daarom kan van iemand die maar één 

maan ziet, worden gezegd dat 'alleen hij ziet.' Op overeenkomstige wijze kan men 

zeggen 'alleen hij ziet' van iemand die het ene onverdeelde Zelf ziet zoals hiervoor 

beschreven, in tegenstellig tot degenen die vele verschillende zelven zien. Hoewel 

zij kunnen zien, zien ze niets omdat ze verkeerd zien zoals iemand die meer dan 

één maan ziet. 

Kennis van het ene Zelf leidt tot moks wa. 

Om de hiervoor beschreven Ware Kennis te prijzen, gaat de Heer verder door de 

resultaten ervan te noemen: 

samamb paszyanhi sarvatra samavasthitamiszvaram; 
na hinastyaatmanaa ''tmaanamb tato yaati paraamb gatim (28). 

XIII.28. Omdat hij de Heer in alles gezeteld en overal hetzelfde ziet, doodt hij 

zijn eigen Zelf niet door het Zelf en bereikt daardoor het Hoogste Doel.  

Hij die zich realiseert dat de IIszvara die in de vorige szloka beschreven is, dezelfde 

is, dat wil zeggen: hij die ziet dat Hij overal gelijkelijk aanwezig is, vernietigt zijn 
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eigen Zelf niet. Omdat hij dit Zelf niet vernietigt, bereikt hij het Hoogste Doel en 

verkrijgt mokṣa.
211

  

Tegenwerping: Geen enkel levend wezen vernietigt zichzelf door zichzelf. 

Waarom is het dan nodig om te ontkennen: "Hij doodt zijn eigen Zelf niet door het 

Zelf," net zoals het verbod
212

 "Vuur moet niet worden gewijd op aarde, noch in de 

lucht, noch in de hemel" (Tait.Sam. 5.2.7), onnodig is. 

Antwoord: Dit bezwaar is niet correct omdat de noodzaak gebaseerd is op het feit 

dat een onwetend mens schuldig is aan het ontkennen van het Zelf. Een onwetend 

mens ontkent het Zelf dat voor iedereen overduidelijk aanwezig is, Zichzelf 

manifesteert en direct kan worden waargenomen, en beschouwt het niet-Zelf 

(fysieke lichaam en dergelijke) als zichzelf. Nadat hij goede en slechte dingen 

(dharma en adharma) heeft gedaan, doodt hij zelfs dit zelf, zijn fysieke lichaam en 

dergelijke, dat hij heeft aangenomen en neemt weer een nieuw zelf aan. Ook dit 

doodt hij, neemt weer een nieuw aan en zo gaat het maar door en hij doodt elke 

keer het nieuwe zelf dat hij heeft aangenomen. Een onwetend mens is daarom een 

doder van het zelf. Ook het werkelijke Zelf wordt steeds weer door avidya a gedood 

omdat Zijn bestaan op geen enkele manier wordt ervaren. Onwetende mensen zijn 

dus niets anders dan doders van het zelf. Hij die daarentegen het Zelf ziet zoals 

hiervoor is beschreven, doodt het zelf niet door het zelf op één van de manieren die 

hier zijn genoemd. Daarom bereikt hij het hoogste goed en krijgt het hiervoor 

vermelde resultaat.  

Prakrrti handelt en niet het Zelf. 

Er is gezegd dat hij die de Heer (het Zelf) ziet als overal gelijkelijk aanwezig in 

alle wezens, zijn eigen zelf niet vernietigt door het zelf. Men kan hier tegenin gaan 

door te zeggen dat er vele zelven zijn die onderling verschillen door hun 

handelingen (karma) en kwaliteiten. Om dit tegen te gaan zegt de Heer: 

prakr-tyaiva ca karmaan-i kriyamaan-aani sarvaszah-; 
yah- pasayati tathaa ''tmaanamakarta aramb sa paszyati (29). 

XIII.29. Hij die ziet dat alle handelingen alleen door Prakr rti worden 

uitgevoerd en dat het Zelf niet handelt, ziet de werkelijkheid. 

De Mantra zegt dat Prakrrti de Maayaa van de Heer is en bestaat uit de drie Gun-a's. 

"Laat hij weten dat Ma ayaa Prakrrti is en dat de Grote Heer de bezitter is van Ma ayaa" 

(S Zvet.Up. 4.10). Door deze Prakr rti, dat wil zeggen: door de Maayaa, de SZakti of 

inherente energie van de Heer, worden handelingen verricht als spraak, denken en 

                                                           
211 Kennis vernietigt onwetendheid en daarmee wordt alle kwaad vernietigd. Door de vernieti-
ging van onwetendheid (ajña ana) en verkeerde kennis (mithya-jñaana), de twee sluiers die de ware 
natuur van het Zelf verbergen, bereikt de wijze mens het hoogste doel en de hoogste bestemming 
van de mens, de Opperste Gelukzaligheid. 
212 Het verbod om een altaar te bouwen op aarde heeft zin omdat het mogelijk is om op de aarde 
te bouwen. Een verbod echter om altaren te bouwen in de lucht en in de hemel is zinloos omdat 
dat gewoon niet kan. Men heeft daarom besloten dat het verbod in de laatste twee gevallen niet 
letterlijk moet worden opgevat en zo kunnen we dit hier ook niet letterlijk nemen. 
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handelen en niet door de Prakrrti van de Saambkhya's die Pradhaana, in zichzelf 

bestaand, is, en wordt omschreven als Zichzelf transformerend in oorzaken en 

gevolgen als Mahat. Hij ziet werkelijk, die deze waarheid realiseert en 

tegelijkertijd ziet, dat het Zelf (Kswetrajña) geen upaadhi's of eigenschappen bezit, en 

hij ziet de opperste waarheid. Er is geen bewijs dat Hij niet-één is want Hij handelt 

niet, is ongeconditioneerd en heeft geen eigenschappen, net zoals aakaasza. 

Het Zelf is de bron en verblijfplaats van alles. 

Deze Ware Kennis wordt nog op een andere manier
213

 uitgelegd: 

yadaa bhuutapr-thagbhaavamekasthamanupaszyati; 
tata eva ca vistaaramb brahma sampadyate tadaa (30). 

XIII.30. Wanneer een mens zich realiseert dat alle verschillende wezens in de 

Eén rusten en zich alleen vanuit de Eén ontwikkelen, bereikt hij Brahman. 

Als hij, in overeenstemming met de leer van de szaastra en de leraar, ziet dat alle 

soorten wezens verblijven in de Één, in het Zelf, dat wil zeggen: als hij zich op een 

intuïtieve manier realiseert dat we alleen het Zelf
214

 waarnemen, wordt hij waarlijk 

Brahman.
215

 Hij ziet dan vervolgens dat de Eén, het Zelf, de oorsprong en 

ontwikkeling van alles is, zoals is gezegd in de passage "Het leven komt van het 

Zelf, begeerte komt van het Zelf, liefde komt van het Zelf, a akaasza komt van het Zelf, 

licht komt van het Zelf, water komt van het Zelf, manifestatie en oplossing komen 

van het Zelf, voedsel komt van het Zelf." (Cha.Up. 7.26.1).  

Het Zelf wordt niet geraakt door de resultaten van handelingen. 

Als het ene Zelf het Zelf is in alle lichamen, zou Hij besmet kunnen worden door 

hun gebreken. Om dit tegen te gaan wordt gezegd: 

anaaditvaannirgun-atva atparama atmaa 'yamavyayah-; 
szarirastho 'pi kaunteya na karoti na lipyate (31). 

XIII.31. O Zoon van Kunti, dit Opperste Zelf is zonder begin en heeft geen 

kwaliteiten (Gun-a's), en is onvergankelijk. Hoewel Het in het Lichaam woont, 

handelt Het niet en wordt Het niet besmet. 

Het Zelf heeft geen begin en geen oorzaak. Alles wat een oorzaak heeft, gaat door 

zichzelf ten onder, terwijl Dit Zelf niet vergaat omdat Het geen oorzaak heeft en 

onverdeeld is. Het vergaat niet omdat Het geen eigenschappen heeft; alle dingen 

                                                           
213 Met de bedoeling om aan te tonen dat Prakr rti en de veranderingen die zich hierin voordoen 
volkomen verschillen van Puruswa, volkomen buiten hem zijn, zoals de Sa ambkhya's zeggen. 
214 Ter verklaring: Als men ziet dat het hele universum met al zijn verschillende wezens, van 
Prakrrti tot het kleinste deeltje (viszeswa) uit het Zelf is ontstaan, realiseert men de essentiële een-
heid van het universum met het Zelf. Om deze eenheid te realiseren moet men de Prakr rti doen 
opgaan in de eenheid met het Zelf. Het is niet mogelijk om het universum en zijn vormen in de 
eenheid van het Zelf te doen opgaan zonder de Prakr rti, de basis van het hele universum, in het 
Zelf te doen opgaan. 
215 Dat wil zeggen hij realiseert de alles doordringende natuur van het Zelf omdat de oorzaak van 
alle beperkingen is opgenomen in de eenheid van het Zelf. 
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met eigenschappen vergaan omdat die eigenschappen vergaan. Het Zelf vergaat 

niet omdat Het geen eigenschappen heeft en daarom is het Opperste Zelf 

onverwoestbaar en wordt niet vernietigd. Van het Zelf wordt gezegd dat Het in het 

lichaam woont omdat het Zelf wordt gemanifesteerd in dit lichaam, doch hoewel 

Het in het lichaam verblijft, handelt Het niet. Omdat Het niet handelt, wordt Het 

niet beïnvloed door de resultaten van handelingen. Iemand die handelt, wordt 

beïnvloed door het resultaat van de handeling, doch het Zelf handelt niet en wordt 

daarom niet besmet. 

Tegenwerping: Wie handelt er dan in die lichamen en wie wordt er besmet? 

Enerzijds is de eenheid van de Ks wetrajña met de IIszvara, zoals besproken in 

bijvoorbeeld XIII.2, onverklaarbaar als er een belichaamd zelf is dat handelt en 

besmet wordt en verschillend is van het Opperste Zelf. Als er anderzijds geen 

belichaamd zelf bestaat dat verschillend is van de IIszvara, vertel me dan wie er 

handelt en besmet wordt of zeg anders dat de IIszvara niet de Opperste Heer is.
216

 De 

Vaiszeswika's, de Saambkhya's, de Arhata's en de Boeddhisten hebben dit leerstuk 

opgegeven omdat de leer van de Upaniswads die de Heer hier leert zo moeilijk te 

begrijpen en uit te leggen is. 

Antwoord: De Heer geeft Zelf het volgende antwoord
217

 op dit bezwaar: "De 

natuur handelt (V.14)." Het idee dat er iemand is die handelt en besmet wordt, is 

niet meer dan een illusie (avidya a). In het Ene Opperste Zelf bestaan handelingen 

niet werkelijk. Om dit duidelijk te maken heeft de Heer op diverse momenten 

aangegeven dat het niet nodig is om handelingen uit te voeren (karma) voor 

degenen die toegewijd zijn aan Wijsheid, de Paramahambsa-Parivraajaka's die de leer 

van de Opperste Waarheid aanhangen (Parama artha-Saambkhya-darszana). Zij zijn 

boven avidyaa en vyavahaara uitgestegen (vyavahaara is onwetendheid en alle hieruit 

voortvloeiende ervaringen). 

Hoe komt het dat Hij niet handelt en waarom wordt Hij niet besmet? Er volgt nu 

een voorbeeld: 

yathaa sarvagatamb sauks-myaadaakaaszamb nopalipyate; 
sarvatraavasthito dehe tathaa ''tmaa nopalipyate (32). 

XIII.32. Evenals de allesdoordringende aakaasza door zijn subtiliteit
218

 niet wordt 

besmet, zo wordt het Zelf dat in het lichaam woont, niet besmet.  

Het Zelf verlicht alles. 

Bovendien,
219

 

                                                           
216 Als de I Iszvara datgene is dat handelt en geniet, is Hij niet meer I Iszvara dan wijzelf. 
217 Het antwoord is dat de Opperste Heer in werkelijkheid niet degene is die handelt en geniet. 
Handeling en genot worden aan Hem toegeschreven door avidya a en daarom moet de leer van de 
Heer als waar worden geaccepteerd. 
218 Omdat aakaasza zo subtiel is dat het alles volledig doordringt zonder enige weerstand, wordt het 
niet door modder en dergelijke beïnvloed, ook al doordringt het deze modder. 
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yathaa prakaaszayatyekah- kr-tsnamb lokamimamb ravih-; 
ks-etramb ks-etri tatha a kr-tsnamb prakaaszayati bhaarata (33). 

XIII.33. O Bhaarata, zoals de ene zon de hele wereld verlicht, zo verlicht de 

Één die belichaamd is, alle lichamen. 

De Eén die belichaamd is (Kswetrin), het Opperste Zelf, is één en verlicht alle 

lichamen, het hele materiële lichaam (Ks wetra), van de Avyakta (de 

ongemanifesteerde oorzaak van het universum) tot aan de onbeweeglijke objecten 

en van de Grote Elementen tot aan 'standvastigheid' (XIII. 5-6). Het voorbeeld van 

de zon dient een tweeledig doel in relatie tot het Zelf: het geeft aan dat er maar één 

zon is en dat het Zelf net zoals de zon niet besmet is.  

Samenvatting van de leer. 

Het hoofdstuk wordt nu als volgt besloten:  

XIII.34. Zij die met de ogen der wijsheid het verschil zien tussen Kswetra en 

Kswetrajña en de bevrijding van de wezens uit Prakr rti zien, gaan naar de 

Allerhoogste.  

Zij bereiken Brahman, de Werkelijkheid en het Opperste Zelf, en zij die op deze 

manier het exacte verschil zien tussen Ks wetra en Kswetrajña, worden niet 

wedergeboren. Zij zien dit met de ogen der wijsheid, door middel van de kennis 

van het Zelf, die verkregen is door de leer van de szaastra en de leermeester (a acaarya), 

en zij zien ook dat Prakrrti, Avidyaa en Avyakta als materiële oorzaak van wezens 

niet bestaan. 

 

iti ks-etraks-etrajñavibhaagayogo naama trayodaszo 'dhyaayah 

Dit is het einde van het dertiende hoofdstuk getiteld: 

DE YOGA VAN HET ONDERSCHEID TUSSEN 

HET VELD EN DE KENNER VAN HET VELD. 

                                                                                                                                             
219 De Heer gaat verder om aan te tonen dat het Zelf als waarnemer niet beïnvloed kan worden 
door de kenmerken van datgene wat waargenomen wordt. 
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HOOFDSTUK XIV. 

DE DRIE GUN -A'S. 

Het onderwerp van dit hoofdstuk. 

Er is gezegd dat al hetgeen geboren wordt het gevolg is van de vereniging van 

Kswetra en Kswetrajña. Waarom is dit zo? Dit hoofdstuk geeft een antwoord op deze 

vraag. 

Deze vereniging kan ook op de volgende manier worden uitgelegd. Er is gesteld 

dat het verblijven van de Ks wetrajña in de Kswetra, dat wil zeggen: de identificatie 

van de Kswetrajña met de Ks wetra en zijn gehechtheid aan de Gun-a's de oorzaken zijn 

van sambsaara (XIII.21). Dit is zogezegd om aan te tonen dat Ks wetra en Kswetrajña, die 

beide afhankelijk zijn van de IIszvara (en niet in zichzelf onafhankelijk zijn, zoals de 

Saambkhya's beweren), de oorzaak vormen van het universum. Aan welke Gun-a's is 

Hij gehecht en hoe werkt dit? Wat zijn deze Gun-a's en hoe binden zij Hem? Hoe 

wordt men van deze Gun-a's bevrijd en wat zijn de kenmerken van een bevrijde 

ziel? Om deze vragen te beantwoorden vervolgt de Heer met: 

Kennis van de oorsprong van het universum 

 is noodzakelijk voor Bevrijding. 

szribhagavaanuvaaca: 
paramb bhuuyah- pravaks-yaami jña anaanaamb jñaanamuttamam; 
yajjña atvaa munayah- sarve para amb siddhimito gataah- (1). 

De Gezegende Heer sprak: 

XIV.1. Ik zal nogmaals deze volmaakte kennis uitleggen, de hoogste van alle 

kennis die er is en die alle wijzen die deze kennis hebben verkregen, tot vol-

maaktheid heeft gebracht. 

Hoewel het in de vorige hoofdstukken meerdere malen is uitgelegd, zal Ik 

nogmaals deze kennis verklaren die volmaakt is, omdat deze betrekking heeft op de 

Allerhoogste, en die boven alle andere kennis is verheven omdat deze de beste 

resultaten oplevert. De woorden 'alle kennis' slaan hier niet op de kennis waarover 

in de verzen XIII 7-10 is gesproken, maar op de kennis die betrekking heeft op het 

offeren en andere vergelijkbare dingen die men moet weten. Dit soort kennis leidt 

niet tot bevrijding, terwijl de kennis die in dit hoofdstuk wordt gegeven wel leidt 

tot bevrijding. En daarom prijst de Heer deze laatste soort kennis door deze 

'volmaakt' en 'de beste' te noemen om er in de geest van de toehoorders 

belangstelling voor op te wekken. Nadat zij deze kennis hadden verworven, zijn 

alle wijzen (muni's) en sambnyaasins die toegewijd zijn aan meditatie (manana) 
vanuit de gebondenheid van het lichaam overgegaan naar de volmaaktheid die 

bekend is als mokswa en bevrijding.  

De Heer vervolgt nu met de uitspraak dat deze kennis zonder twijfel tot 

volmaaktheid leidt: 
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idamb jñaanamupaaszritya mama saadharmyamaagataah-; 
sarge 'pi nopajaayante pralaye na vyathanti ca (2). 

XIV.2. Zij die hun toevlucht hebben gezocht tot deze kennis en de eenheid met 

Mij hebben bereikt, worden bij de schepping niet geboren en worden niet 

verstoord als deze weer oplost. 

'Eenheid' (saadharmya) staat hier voor 'éénzijn met'. Het betekent niet 'dezelfde 

eigenschappen', omdat er in de Gitaa-sza astra geen verschil wordt gemaakt tussen de 

IIszvara en de Kswetrajña. Om deze kennis
220

 te kunnen prijzen is het nodig om het 

ware doel ervan uit te leggen. Degenen die bij deze vorm van kennis hun toevlucht 

hebben gezocht, dat wil zeggen: die de methoden hebben toegepast om deze kennis 

te verkrijgen, zijn één geworden met Mij, de Opperste Heer, en worden niet meer 

geboren bij het begin van de schepping of verstoord wanneer deze weer wordt 

opgelost. Dit betekent dat zij zelfs niet worden geraakt wanneer Brahma a wordt 

opgelost. 

Het ontstaan van het universum uit de vereniging van Geest en Materie. 

De Heer vervolgt met uit te leggen waarmee Ks wetrajña wordt verenigd om schepse-

len voort te brengen 

mama yonirmahadbrahma tasmin garbhamb dadhaamyaham; 
sambhavah- sarvabhuuta anaamb tato bhavati bhaarata (3). 

XIV.3. De Grote Brahman is Mijn moederschoot en daarin plaats Ik de kiem. 

O Bhaarata, op deze manier ontstaan alle schepselen.  

Mijn moederschoot is Mijn eigen Prakrrti, de Prakrrti die bij Mij hoort als Ma ayaa die 

uit de drie Gun-a's bestaat en de materiële oorzaak is van alle wezens. Er wordt van 

deze Prakrrti gezegd dat deze groot is omdat deze groter is dan wat dan ook. Deze 

wordt Brahman genoemd omdat het de bron is van alles en alles voedt met energie. 

In deze Grote Brahman plaats Ik de kiem en het zaad van de geboorte van de Hiran-
yagarbha van waaruit alle wezens worden geboren. Ik, die de twee krachten 

(S Zakti's) bezit, de twee Prakrrti's van Ks wetra en Kswetrajña, verbindt deze beide met 

elkaar, waarbij de Kswetrajña Zichzelf schikt naar de upaadhi's van avidya a (onwe-

tendheid), kaama (begeerte) en karma (handeling). Deze vorm van bevruchting is 

door de geboorte van de Hiran -yagarbha de oorzaak van de geboorte van alle we-

zens. 

sarvayonis-u kaunteya muurtayah- sambhavanti yaah-; 
ta asaamb brahma mahadyonirahamb bijapradah- pitaa (4). 

XIV.4. O Zoon van Kunti, welke vormen ook worden geproduceerd en in 

welke soort moederschoot deze ook ontstaan, de Grote Brahman is hun 

moederschoot en Ik ben de Vader die het zaad geeft. 

                                                           
220 Als wel 'dezelfde eigenschappen' was bedoeld, zou het hier alleen maar een uitspraak betref-
fen over het resultaat van dhya ana en niet over de kennis waar de Heer hier over spreekt. 
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Moederschoten als die van Goden, Pitrr's, mensen, vee en wilde dieren. Vormen 

zoals lichamen die zijn samengesteld uit allerlei delen en ledematen. De Grote 

Brahman (Prakrrti) die alle vormen van materie doordringt, is de oorzaak en Ik, de 

IIszvara, ben de Vader en initiator van het ontkiemen van het zaad in de 

moederschoot.  

De Gun-a's binden de ziel. 

Wat zijn de Gun-a's en op welke manier binden zij? Dit is het antwoord: 

sattvamb rajastama iti gun-aah- prakr-tisambhavaah-; 
nibadhnanti mahaaba aho dehe dehinamavyayam (5). 

XIV.5. O Machtigarmige, Sattva, Rajas en Tamas zijn de Gun-a's; zij komen 

voort uit Prakr rti en binden het belichaamde, het onvergankelijke vast in het 

lichaam. 

Sattva (deugd), Rajas (kracht, activiteit, hartstocht) en Tamas (duisternis) zijn de 

namen van de Gun-a's. Gun -a is een technische uitdrukking en is niet een 

eigenschap, kenmerk of kwaliteit zoals een kleur, en is niet tegengesteld aan de 

substantie waarin het verblijft.
221

 Er wordt niet bedoeld dat een Gun-a en een gun-in 

los kunnen bestaan van een eigenschap en een substantie. De hier bedoelde Gun-a's 

worden daarom zo genoemd, omdat zij net zoals de eigenschappen van substanties 

altijd van elkaar afhankelijk zijn, namelijk van de Ks wetrajña en omdat zij slechts 

vormen van avidya a zijn en als het ware, de Kswetrajña binden. Er wordt gezegd dat 

zij de Kswetrajña binden omdat zij samen met de Ks wetrajña ontstaan die de basis is 

van hun bestaan. Zij zijn geboren uit de Maayaa van de Heer en binden als het ware 

het belichaamde
222

 en onverwoestbare Zelf vast in het lichaam.
223

 In XIII.31 is 

aangetoond dat het Zelf onverwoestbaar is. Machtigarmige betekent: met machtige 

armen die tot aan de knieën reiken.  

Tegenwerping: Er is gezegd dat de belichaamde niet besmet is (XIII.31). Hoe kan 

men dan het tegendeel beweren en zeggen dat de Gun-a's Hem binden? 

Antwoord: We zijn tegemoetgekomen aan dit bezwaar door de woorden 'als het 

ware' toe te voegen: "zij binden hem als het ware."  

De aard en de functies van de Gun-a's. 

Van deze drie Gun-a's luidt de omschrijving van Sattva als volgt: 

tatra sattvamb nirmalatvaatprakaaszakamanaamayam; 
sukhasan4gena badhnaati jñaanasan4gena caanagha (6). 

                                                           
221 De Gun -a's zijn de primaire delen van de Prakr rti en de basis van alle substantie. Daarom kan 
men niet zeggen dat het kwaliteiten van deze substanties zijn. 
222 Hij die zichzelf identificeert met het lichaam. 
223 Zij doen het voorkomen alsof het Zelf alle veranderingen ondergaat die zich in hen voordoen. 
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XIV.6. O Zondeloze, Sattva is stralend, zuiver en gezond, en bindt de mensen 

door ze te hechten aan geluk en kennis. 

Het is zo zuiver als bergkristal en daardoor helder en gezond.
224

 Sattva bindt het 

Zelf door Hem te laten denken: "Ik ben gelukkig." Het bindt Hem door in Hem 

gehechtheid aan geluk te doen ontstaan
225

, door het subject (het Zelf) te verenigen 

met het object (geluk). Hierdoor denkt Hij: "Geluk is mij toegevallen." Deze ge-

hechtheid aan geluk is een illusie en is avidya a. Het subject kan zich absoluut geen 

eigenschappen van het object toe-eigenen. De Heer heeft gezegd dat alle kwalitei-

ten van 'begeerte' tot 'moed' (XIII.6) eigenschappen zijn van Ks wetra (materie), het 

object. Alleen door avidyaa kan Sattva het Zelf als het ware binden aan geluk dat 

niet van Hem zelf is, en maakt dat Hij die nergens aan gehecht is als het ware 

wordt overspoeld door geluk, en maakt dat Hij zich als het ware gelukkig voelt 

terwijl het geluk niet van Hem is. Avidya a is een eigenschap (dharma) van het Zelf 

omdat het geen onderscheid maakt tussen het object en het subject. Op dezelfde 

manier bindt Sattva het Zelf door gehechtheid aan kennis. Omdat het hier samen 

met geluk wordt vermeld, moet de kennis die hier bedoeld wordt een eigenschap 

zijn van de antah-karan -a, de Kswetra en dus van het Object en niet van het Zelf. Als 

het een eigenschap van het Zelf zou zijn, kan er geen sprake zijn van gehechtheid 

en onderworpenheid. Gehechtheid aan kennis ontstaat op dezelfde manier als ge-

hechtheid aan geluk. 

rajo raagaatmakamb viddhi tr-s-n-aasan4gasamudbhavam; 
tannibaddhnaati kaunteya karmasan4gena dehinam (7). 

XIV.7. O Zoon van Kunti, weet dat de natuur van Rajas hartstocht is, de bron 

van begeerte en gehechtheid; de belichaamde wordt hierdoor gebonden aan 

handeling. 

De natuur van Rajas is hartstocht en kleurt de ziel als een stuk rood krijt. Weet dat 

het de bron is van begeerte en gehechtheid, een begeerte naar wat men nog niet 

heeft en gehechtheid of mentale verbinding met wat men heeft verworven. Het 

bindt het belichaamde Zelf door gehechtheid aan handelingen waardoor Hij 

vastgemaakt wordt aan zichtbare en onzichtbare resultaten van de handelingen.
226

 

tamastvajñaanajamb viddhi mohanamb sarvadehinaam; 
pramaadaalasyanidraabhistannibadhnaati bhaarata (8). 

                                                           
224 Het is zuiver omdat het alle sluiers weghaalt. Het is helder omdat het in staat is om Bewust-
zijn te reflecteren. Het is gezond omdat het zo zuiver is dat het de Spirituele Gelukzaligheid op 
een volmaakte manier weerspiegelt. 
225 Het geluk en de kennis waarover hier wordt gesproken zijn die modificaties van Sattva waarin 
het geluk en bewustzijn dat inherent is aan de A Atman worden gemanifesteerd. 
226 Hoewel het Zelf niet handelt, laat Rajas Hem handelen met het idee: "'Ik ben degene die 
handelt." 
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XIV.8. O Bhaarata, weet dat Tamas voortkomt uit onwetendheid die alle 

belichaamde wezens in verwarring brengt en ze door onachtzaamheid, luiheid 

en traagheid vastbindt. 

Tamas, de derde Gun-a, is de oorzaak van misleiding en gebrek aan 

onderscheidingsvermogen. In het volgende vers wordt de werking van de Gun-a's 

nog eens samengevat. 

sattvamb sukhe sañjayati rajah - karman-i bhaarata; 
jña anamaavr-tya tu tamah- pramaade sañjayatyuta (9). 

XIV.9. O Bhaarata, Sattva veroorzaakt gehechtheid aan geluk, Rajas aan 

handelingen en Tamas bedekt wijsheid en veroorzaakt daarom gehechtheid 

aan onachtzaamheid.  

Tamas is van nature een sluier die het gezonde verstand dat uit Sattva komt, bedekt 

en iemand verbindt met onachtzaamheid, dat wil zeggen: met het verwaarlozen van 

zijn plichten. 

De onderlinge relatie van de Gun-a's. 

Wanneer werken de Gun-a's zoals hiervoor
227

 beschreven? Dit is het antwoord: 

rajastamaszcaabhibhuuya sattvamb bhavati bhaarata; 
rajah - sattvamb tamaszcaiva tamah- sattvamb rajastathaa (10). 

XIV.10. O Bhaarata, als Sattva opkomt, worden Rajas en Tamas overheerst, 

als Rajas opkomt, worden Sattva en Tamas overheerst en als Tamas opkomt, 

worden Sattva en Rajas overheerst. 

Als Sattva toeneemt, sterker wordt dan Rajas en Tamas en zich doet gelden, zal 

Sattva na enige tijd zijn specifieke resultaten als kennis en geluk voortbrengen. Als 

de Gun-a Rajas toeneemt, zal deze op een vergelijkbare manier zowel Sattva als 

Tamas overheersen en ook zijn eigen resultaten produceren, bijvoorbeeld 

handelingen als het land bewerken. Als de Gun-a Tamas toeneemt en Sattva en 

Rajas overheerst zal het zijn eigen resultaten voortbrengen in de vorm van het 

bedekken van de wijsheid.  

Hoe weet men welke Gun -a overheerst? 

Wat zijn de specifieke kenmerken van elke Gun-a en hoe weet men welke Gun-a 

overheerst? Dit is het antwoord: 

sarvadvaares-u dehe 'sminpraka asza upajaayate; 
jña anamb yadaa tadaa vidyaadvivr-ddhamb sattvamityuta (11). 

XIV.11. Als het licht van wijsheid in elke poort van het lichaam schittert dan 

weet men dat Sattva overheerst. 

                                                           
227 De vraag betekent: Werken de Gun -a's gelijktijdig of op verschillende momenten en om de 
beurt? Is het eerste het geval, werken ze dan samen of werken ze elkaar tegen? Het antwoord is 
dat ze op verschillende momenten werken en elk op zijn beurt. 
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De zintuigen, zoals het gehoor, zijn voor het Zelf de poorten waardoor Hij 

waarneemt. Als uit al deze poorten van het lichaam licht (prakaasza) straalt, dat wil 

zeggen: de antah-karan-a, de buddhi, erin aanwezig is, dan is iets aanwezig wat we 

kennis (jñaana) kunnen noemen. Als het licht van kennis op deze manier ontspringt 

dan weten we door dit kenmerk van kennis, dat Sattva overheerst.  

De kenmerken van de dominantie van Rajas zijn de volgende: 

lobhah- pravr-ttiraarambhah- karman-aamaszamah- spr-haa; 
rajasyetaani jaayante vivr-ddhe bharatars-abha (12). 

XIV.12. O Heer van de Bharata's, hebzucht, beweging, het verrichten van 

handelingen, onrust en begeerte rijzen op als Rajas overheerst. 

Hebzucht: de begeerte naar het bezit van anderen. Beweging: handelingen. Onrust: 

vreugde, gehechtheid en dergelijke de vrije loop laten. Begeerte: in het algemeen 

dingen willen hebben. Dit zijn de specifieke kenmerken die men kan waarnemen 

als Rajas dominant is. 

aprakaaszo 'pravr-ttis zca pramaado moha eva ca; 
tamasyetaani jaayante vivr-ddhe kurunandana (13). 

XIV.13. O Afstammeling van Kuru, duisternis, onachtzaamheid, inertie en 

verwarring rijzen op als Tamas overheerst. 

Duisternis is het afwezig zijn van het vermogen tot discriminatie. Inertie is een 

extreme mate van verstarring als gevolg van duisternis. Ook onachtzaamheid en 

verwarring zijn het gevolg van duisternis. 

Het leven na de dood in relatie tot de Gun-a's. 

Ook hetgeen na de dood gebeurt, is het gevolg van begeerte en gehechtheid en 

komt allemaal door de Gun-a's. Dit wordt als volgt verwoord: 

yadaa sattve pravr-ddhe tu pralayamb yaati dehabhr-t; 
tadottamavidaamb lokaanamalaanpratipadyate (14). 

XIV.14. Als de belichaamde sterft wanneer Sattva overheerst, gaat hij naar de 

zuivere werelden
228

 waar degenen verblijven die het Hoogste kennen.  

De belichaamde is het Zelf. Het Hoogste is de Mahat en daarbij behorende 

principes (Tattva's). 

rajasi pralayamb gatvaa karmasan4gis-u jaayate; 
tathaa pralinastamasi muud-ayonis-u jaayate (15). 

XIV.15. Hij die sterft wanneer Rajas dominant is, wordt opnieuw geboren 

onder mensen die aan handelingen gebonden zijn. Sterven onder Tamas geeft 

een wedergeboorte in een moederschoot van hen die zonder rede zijn. 

                                                           
228 De geschriften (a agama's) zeggen ons dat dit de Brahmaloka is waar Rajas en Tamas nooit 
heersen. 
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Hij die sterft wanneer Rajas dominant is, wordt opnieuw geboren onder mensen die 

aan handelingen gebonden zijn. Een moederschoot van hen die zonder rede zijn: 

die van een dier of een vergelijkbaar wezen. 

Nu volgt een samenvatting van wat in de vorige verzen is gezegd: 

karman-ah- sukr-tasyaahuh- saattvikamb nirmalamb phalam; 
rajasastu phalamb duhkhamajña anamb tamasah- phalam (16). 

XIV.16. Men zegt, dat het resultaat van een goede handeling Sattvisch
229

 en 

zuiver is, het resultaat van Rajas ellende, en dat van Tamas onwetendheid.  

Goede handeling is een Sattvische handeling. Men zegt, dat wil zeggen: de wijzen 

zeggen het. Rajas betekent Rajasische handeling omdat het hier over handelingen 

gaat. Het resultaat van een Rajasische handeling is alleen maar ellende want dat is 

Rajas en het resultaat moet in overeenstemming zijn met de oorzaak. Tamas 

betekent Tamasische handeling, adharma oftewel zonde. 

De functies van de Gun-a's samengevat. 

Wat komt er uit de Gun-a's voort? 

sattva atsañjaayate jñaanamb rajaso lobha eva ca; 
pramaadamohau tamaso bhavato 'jñaanameva ca (17). 

XIV.17. Uit Sattva wordt kennis geboren, uit Rajas ontstaat hebzucht en uit 

Tamas komen onachtzaamheid, misleiding en onwetendheid voort. 

Uit Sattva: Als Sattva zich doet gelden. 

Bovendien: 

uurdhvamb gacchanti sattvastha a madhye tis-t-hanti raajasaah-; 
jaghanyagun-avr-ttistha a adho gacchanti ta amasaah- (18). 

XIV.18. Degenen die in Sattva verblijven stijgen op, zij die in Rajas verblijven 

staan in het midden en zij die in Tamas verblijven volgen de ontwikkeling van 

de laagste gun-a en gaan omlaag.  

Zij die de weg van de Sattva-gun-a volgen, zullen geboren worden in het gebied van 

de Deva's en dergelijken. Rajasische mensen zullen bij de mensen verblijven, 

terwijl de mensen die in de laagste Gun-a, Tamas, verblijven, omlaag zullen gaan, 

dat wil zeggen: zij zullen in de moederschoot van vee of andere dieren worden 

verwekt.  

Zelfrealisatie gaat de gun-a's te boven en leidt tot onsterfelijkheid. 

In het vorige hoofdstuk is in het kort uiteengezet dat de oorzaak van sambsaara, dus 
van de geboorte van de Purus wa in een moederschoot van hogere of lagere schep-

sels, de gehechtheid is waardoor de Puruswa met de ervaringsobjecten, dat wil zeg-

                                                           
229 Dat wil zeggen dat het veroorzaakt wordt door Sattva en zonder de onzuiverheden die voort-
komen uit Rajas en Tamas. 
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gen: met de Gun-a's, is verbonden. Deze nemen de vorm aan van vreugde, verdriet 

of verwarring waardoor hij zich gelukkig, ellendig of misleid voelt. Dit is het ge-

volg van illusies en maakt dat hij zich identificeert met Prakr rti. Dit is uitgebreid 

beschreven in dit hoofdstuk, te weten: de natuur van de Gun -a's, hun functies, hoe 

zij door deze functies binden, waar de personen naar toe gaan die door deze func-

ties worden gebonden en alles over illusie, de oorzaak van deze gebondenheid. Om 

nu te laten zien dat mokswa voortkomt uit ware kennis zegt de Heer: 

naanyamb gun-ebhyah- kartaaramb yadaa dras-t-aa 'nupaszyati; 
gun-ebhyaszca paramb vetti madbhaavamb so 'dhigacchati (19). 

XIV.19. Als een mens begrijpt dat alleen de Gun-a's handelen en weet dat Hij 

de Gun-a's te boven gaat, bereikt hij Mijn wezen. 

Als een mens wordt verlicht en zich realiseert dat alleen de Gun-a's handelen door 

te veranderen in lichamen, zintuigen en zintuiglijke objecten, bereikt hij Mijn 

wezen, dat wil zeggen: hij wordt Vaasudeva
230

, omdat hij ziet dat alles Vaasudeva is. 

Hij ziet dat de Gun-a's de oorzaak zijn van alle veranderingen en alle handelingen, 

en hij weet dat Hij anders is dan de Gun-a's en dat Hij de Getuige is van deze  

Gun-a's en hun werking.  

De Heer vervolgt nu om uit te leggen hoe dit kan worden bereikt. 

gun-aanetaanatitya trindehi dehasamudbhavaan; 
janmamr-tyujaraaduh-khairvimukto 'mr-tamas znute (20). 

XIV.20. Nadat hij deze drie Gun-a's overstegen heeft die de oorzaak van het 

lichaam zijn, wordt de belichaamde bevrijd van geboorte, dood, ouderdom en 

pijn en wordt hij onsterfelijk. 

Een wijs mens overstijgt nog tijdens zijn leven deze drie Gun-a's die de upaadhi van 

Maayaa vormen en het zaad zijn waaruit het lichaam wordt ontwikkeld.
231

 Nog 

tijdens zijn leven wordt hij bevrijd van geboorte, dood, ouderdom en pijn, en wordt 

onsterfelijk. Op deze manier bereikt hij Mijn wezen. 

De kenmerken van een bevrijde ziel. 

Toen werd gezegd dat een wijs mens de Gun-a's overstijgt en nog tijdens zijn leven 

onsterfelijkheid verkrijgt, gaf dit Arjuna aanleiding tot de volgende vraag: 

arjuna uvaaca: 
kairlin4gaistringun-a anetaanatito bhavati prabho; 
kimaaca arah- kathamb caitaambstringun-aanativartate (21). 

  

                                                           
230 Dan wordt de eenheid met Brahman duidelijk. 
231 De drie Guna's zijn de samenstellende onderdelen van Ma ayaa, de upa adhi, en zijn de bron van 
alle kwaad. 
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Arjuna sprak: 

XIV.21. O Heer, wat zijn de kenmerken van iemand die deze drie Gun -a's 

heeft overstegen? Hoe gedraagt hij zich en hoe is hij deze drie Gun-a's te boven 

gekomen? 

Na deze vragen van Arjuna over wat de karakteristieke kenmerken zijn van iemand 

die de Gun-a's heeft overstegen en hoe dat kan worden bereikt, geeft de Heer 

antwoord op deze twee vragen, te beginnen bij de vraag welke kenmerken iemand 

heeft die de Gun-a's heeft overstegen. Luister naar het volgende: 

szribhagavaanuvaaca: 
prakaaszamb ca pravr-ttim b ca mohameva ca paan-d-ava; 
na dves-t-i sampravr-tta ani na nivr-tta ani kaan 4ks-ati (22). 

De Gezegende Heer sprak: 

XIV.22. O Paan-d dava, als er verlichting, handeling of verwarring is, haat hij dit 

niet noch verlangt hij er naar als het er niet is.  

Verlichting is het gevolg van Sattva, handeling dat van Rajas en verwarring is het 

gevolg van Tamas. Hij haat deze niet als ze er zijn en zich concreet manifesteren 

als objecten van bewustzijn. Alleen door het ontbreken van ware kennis haat een 

mens ze door te denken: "Ik heb nu een Tamasisch idee waardoor ik word verward 

of er is nu een Rajasische beweging in mij die pijnlijk is en gedwongen door Rajas 

ben ik mijn ware natuur vergeten en dit is uiterst pijnlijk. De Gun-a Sattva, die 

verlicht, bindt mij aan het idee dat ik onderscheidingsvermogen heb en gebonden 

word aan geluk." De mens echter die boven de Gun-a's is uitgestegen, haat ze niet 

als ze opkomen in zijn bewustzijn. Hij is anders dan een Sattvisch (of een 

Rajasisch of Tamasisch) mens die verlangt naar die Sattvische (of Rajasische of 

Tamasische) staat die eerst bij hem opkwam en daarna weer verdween. Hij die 

boven de Gun-a's is uitgestegen, verlangt niet naar dingen die verdwenen zijn. Dit is 

iets dat niet door iemand anders kan worden waargenomen, het is een signaal voor 

de persoon zelf omdat het alleen door hemzelf kan worden gezien. Niemand kan 

immers de haat of wens die in het bewustzijn van iemand anders oprijst, 

daadwerkelijk waarnemen. 

Hoe gedraagt iemand die bevrijd is zich? 

Nu volgt het antwoord op de vraag hoe iemand zich gedraagt die boven de Gun-a's 

is uitgestegen: 

udaasinavadaasino gun-airyo na vicaalyate; 
gun-a a vartanta ityeva yo 'vatis-t-hati nen4gate (23). 

XIV.23. Hij die neutraal is, wordt niet bewogen door Gun-a's, hij denkt dat de 

Gun-a's handelen en is standvastig en beweegt niet; ... 
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samaduh-khasukhah- svasthah- samalos-t-a aszmakaañcanah-; 
tulyapriyaapriyo dhirastulyanindaatmasambstutih- (24). 

XIV.24. ... hij verblijft in het Zelf, voor hem zijn verdriet en vreugde 

hetzelfde, voor hem is een kluit aarde hetzelfde als een stuk steen of een 

goudklomp, geliefden en vijanden zijn voor hem gelijk, hij is een wijs mens 

voor wie een berisping of een lofprijzing hetzelfde zijn; ... 

De sambnyaasin die het Zelf kent, is als een neutraal mens die geen voorkeur heeft
232

 

en betreedt vastbesloten het pad
233

 waarmee hij boven de Gun -a's uit kan stijgen. 

Hij gebruikt steeds zijn onderscheidingsvermogen. De volgende tekst maakt dit 

duidelijk: de Gun-a's veranderen in lichaam, zintuigen en zintuiglijke objecten die 

handelen en op elkaar reageren. Als hij zo denkt, wordt hij niet verstoord, dat wil 

zeggen: hij blijft in zijn eigen ware natuur. Een andere uitleg kan zijn 'door zo te 

denken handelt hij.'
234

 Hij verblijft in het Zelf betekent: hij is kalm. 

maanaapamaanayostulyastulyo mitraaripaks-ayoh-; 
sarvaarambhaparityaagi gun-aatitah- sa ucyate (25). 

XIV.25. ... eer of oneer is hem gelijk en hij ziet vriend en vijand op dezelfde 

manier, hij doet afstand van het handelen en van hem wordt gezegd dat hij de 

Gun-a's heeft overstegen. 

Gelijk betekent: onaangedaan. Sommige mensen denken van zichzelf dat ze 

neutraal zijn doch andere mensen zien hen als partijdig en plaatsen ze in het 

bevriende of vijandige kamp. Deze mens echter is voor vrienden en vijanden 

hetzelfde. Hij doet afstand van alle handelingen waaruit zichtbare en onzichtbare 

resultaten voortkomen, behalve de handelingen die nodig zijn om het lichaam te 

onderhouden. 

Toewijding aan de Heer leidt tot bevrijding. 

De eigenschappen die hiervoor in XIV.23, 24 en 25 zijn beschreven, zijn leefregels 

voor de sambnya asin die bevrijding zoekt zolang er nog inspanning gepleegd moet 

worden. Als deze echter vast in zijn natuur verankerd liggen, zijn het kenmerken 

die aangeven dat de toegewijde boven de Gun-a's
235

 is uitgestegen, zoals hij zelf kan 

constateren.  

                                                           
232 Dit is om aan te geven hoe iemand die het Zelf kent door zijn kennis van het onveranderlijke 
Zelf, ermee ophoudt met zichzelf te zien als degene die handelt en zich daardoor niet meer ver-
liest in handelingen. 
233 Het pad van Zelfkennis. 
234 Deze soort van handeling is niet meer dan een vage afspiegeling van het handelen en gaat 
hem niet aan. 
235 Deze eigenschappen als neutraliteit ten opzichte van de vormen en functies van de Gun -a's 
moeten door inspanning worden verworven voordat men kennis van het Zelf (vidya a) verkrijgt. 
Hij die kennis van het Zelf wil verwerven moet deze deugden koesteren en ontwikkelen omdat 
dit de middelen zijn tot deze kennis. Zodra echter de kennis van het Zelf toeneemt en de leerling 
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De Heer gaat nu verder met het antwoord op de vraag: "Hoe kan men deze drie 

Gun-a's te boven komen?" 

maamb ca yo 'vyabhicaaren-a bhaktiyogena sevate; 
sa gun-a ansamatityaitaan brahmabhuuya aya kalpate (26). 

XIV.26. Hij die Mij dient met onwankelbare Toewijding en deze drie Gun-a's 

overstijgt, is klaar om in Brahman te worden opgenomen. 

Een sambnyaasin (ya ati) en zelfs iemand die handelingen verricht (karmin) en Mij de 

IIszvara, Na araayan-a die in ieders hart woont, met onwankelbare Bhakti-Yoga
236

 dient, 

overstijgt de hiervoor genoemde drie Gun-a's en is klaar om Brahman te worden, 

dat wil zeggen: mokswa te bereiken. Hij is toegewijd aan de kennis die onderscheid 

maakt en deze Bhakti-Yoga is waarlijk het gevolg van de Genade en Goedheid van 

de Heer.  

Eenheid van de AAtman. 

Hoe kan de wijze zelf Brahman worden? Luister: 

brahman-o hi pratis-t-ha a 'hamamr-tasyaavyayasya ca; 
szaaszvatasya ca dharmasya sukhasyaikaantikasya ca (27). 

XIV.27. Want Ik ben de woning van Brahman, het Onsterfelijke en 

Onvergankelijke en Eeuwige Dharma en van het absolute Geluk. 

Want in Mij, de Pratyaga atman en het ware Innerlijke Zelf, woont Brahman, het 

Opperste Zelf (Parama atman) die onsterfelijk en onvergankelijk is, die de Eeuwige 

Dharma is, dat wil zeggen: die bereikt kan worden door Dharma of Jñaana-Yoga of 

toewijding aan wijsheid. Hij is het absolute Geluk, de Opperste en Eeuwige 

Gelukzaligheid. Omdat Ik de Pratyaga atman en het Onsterfelijke Zelf ben, de 

verblijfplaats van het Opperste Zelf, kan men door Ware Kennis inzien dat de 

Pratyaga atman het Opperste Zelf is. Deze waarheid wordt verkondigd in het 

voorafgaande vers met de woorden: "Hij is klaar om in Brahman te worden 

opgenomen."  

De betekenis van deze passage kan als volgt worden uitgelegd: "Door Zijn IIszvara-

S Zakti, door de kracht die Hij heeft om Zich als IIszvara ofwel Heer van het 

Universum te manifesteren, toont Brahman Zijn Genade aan degenen die Hem zijn 

toegewijd, enzovoorts. Ik ben alleen die kracht of SZakti die wordt gemanifesteerd 

                                                                                                                                             
een Jivanmukta wordt (iemand die tijdens zijn leven is bevrijd) zijn alle hier genoemde eigen-
schappen onderdeel van zijn natuur geworden en daarmee de kenmerken van een bevrijd mens, 
zoals hij zelf kan constateren.  
236 Bhakti-Yoga is de Hoogste Vorm van Liefde (Parama-preman) die leidt tot vereniging met de 
Allerhoogste. God dienen in Bhakti-Yoga betekent Hem altijd contempleren door de geest volle-
dig los te maken van externe objecten, van het niet-Zelf. Door Goddelijke Genade verkrijgt hij 
ware kennis. Als hij zo wordt verlicht wordt hij nog in dit leven Brahman. 
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en ben daarom Brahman Zelf, omdat S Zakti als kracht, potentie en energie niet los 

kan worden gezien van datgene waaruit het ontstaat." 

Het vers kan ook als volgt worden gelezen: Met 'Brahman' wordt hier bedoeld de 

Geconditioneerde Brahman die alleen maar met dit woord 'Brahman' kan worden 

aangeduid. Ik, het Niet-geconditioneerde en Onuitspreekbare, ben de verblijfplaats 

van de Geconditioneerde Brahman, die Onsterfelijk en Onverwoestbaar is. Ik ben 

evenzo de verblijfplaats van het Eeuwige Dharma van Toewijding aan Wijsheid en 

de verblijfplaats van het Absolute Geluk die uit deze Toewijding voortkomt.  

iti gun -atrayavibhaagayogo naama caturdaszo 'dhyaayah-. 
 Dit is het einde van het veertiende hoofdstuk getiteld: 

DE YOGA VAN HET ONDERSCHEID TUSSEN DE 

DRIE GUN-A'S. 
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HOOFDSTUK XV. 

HET BEREIKEN VAN DE OPPERSTE GEEST. 

De Boom van Sambsaara. 

Alle levende wezens zijn van Mij afhankelijk voor de resultaten van hun 

handelingen en de wijzen zijn dat voor de vruchten van hun kennis. Daarom 

overstijgen degenen die Mij dienen met Bhakti-Yoga (Toewijding van Liefde) de 

Gun-a's door Mijn Genade, omdat zij kennis verwerven, en zij bereiken bevrijding 

(mokswa). Dit geldt des te meer voor degenen die de ware natuur van het Zelf op de 

juiste manier begrijpen. Dit is de reden waarom de Heer in dit hoofdstuk verder 

gaat met de uitleg van de ware natuur van het Zelf zonder dat Arjuna er om vraagt. 

Hij begint met de beschrijving van de natuur van sambsaara ofwel het aardse bestaan 

door dit symbolisch voor te stellen als een boom
237

, om onthechting (vairaagya) te 

bewerkstelligen. Alleen degene namelijk die vrij is van alle gehechtheid, en 

niemand anders, is in staat om de kennis over de ware natuur van het Zelf te 

verwerven. 

szribhagavaanuvaaca: 
uurdhvamuulamadhah-sza akhamaszvatthamb praahuravyayam; 
chandaambsi yasya parn-aani yastamb veda sa vedavit (1). 

De Gezegende Heer sprak: 

XV.1. Men spreekt van de onvergankelijke As zvattha boom waarvan de wor-

tels omhoogsteken en de takken naar beneden en waarvan de bladeren de 

hemelse gezangen zijn. Hij die dit weet kent de Veda's. 

Van Hem wordt gezegd dat Hij hierboven is, omdat Brahman met Ma ayaa238
 ofwel 

het ongemanifesteerde vermogen, subtiel is vanuit het gezichtspunt van de tijd, 

omdat Hij de oorzaak is,
239

 en eeuwig en groot is. Hij die hierboven is, is de wortel 

van deze boom van Sambsaara en daarom wordt er gezegd dat deze zijn wortels 

boven heeft. In de SZruti wordt gezegd: 

"Deze Aszvattha is eeuwig met zijn wortels boven en de takken beneden." (Kattha 

Up. 2.3.1). 

"De wortel waaruit de Eeuwige Boom van Brahman
240

 is ontsproten is Avyakta, 

het Ongemanifesteerde. Door de kracht van deze zelfde Avyakta is hij gegroeid. 

Zijn stam is Buddhi, Zijn holtes zijn de openingen van de zintuigen, Zijn takken 

                                                           
237 Sambsaara wordt voorgesteld als een boom omdat het net zoals een boom kan worden omge-
hakt. 
238 Brahman is Ku ut tastha (onbeweeglijk) en kan niet Zelf de oorzaak zijn. 
239 De bedoeling is om te laten zien dat Brahman 'subtiel is uit het oogpunt van tijd'. Brahman is 
de Oorzaak omdat Hij onveranderlijk voorafgaat aan alle gevolgen. 
240 Dat wil zeggen: de Boom die wordt bezet, beheerst, geleid, bestuurd door Brahman. Er wordt 
gezegd dat deze eeuwig is, omdat deze alleen door kennis kan worden omgehakt. 
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zijn de grote elementen, Zijn bladeren en vertakkingen vormen de zintuiglijke 

objecten, Zijn prachtige bloesem zijn dharma en adharma; vreugde en verdriet zijn 

Zijn resultaten en daardoor leven alle schepselen. Dit is de verblijfplaats
241

 van 

Brahman (het Hoogste Zelf) en dit Hoogste Zelf is het wezen van deze Boom van 

Brahman. Nadat men de Boom in stukken heeft gehakt met het machtige zwaard 

van kennis
242

 en de Gelukzaligheid van het Zelf heeft verkregen, keert men niet 

meer terug. 

Sambsaara is een illusie die men een boom noemt met de wortels naar boven. Mahat, 

Ahambkaara (Ego) en de Tanma atra's (subtiele elementen) vormen als het ware de 

takken en lopen omlaag, vandaar dat wordt gezegd dat de takken van de boom naar 

beneden steken. Deze boom wordt 'As zvattha' genoemd omdat hij steeds verandert 

en er voortdurend in wordt gehakt. Er wordt gezegd dat deze Boom van Sambsaara 

eeuwig is omdat de illusie (Maayaa) al bestond voor het begin der tijden. Deze boom 

berust op een ononderbroken serie van geboorten die zonder begin en zonder eind 

is, en daarom oneindig is. De beschrijving van de Boom van Sambsaara gaat als volgt 

verder: De hemelse gezangen (chandas) zijn als het ware zijn bladeren en worden 

zo genoemd omdat deze gezangen als de Rrg-, Yajur- en Sa amaveda de Boom van 

Sambsaara beschutten ('chad' is bedekken) net zoals bladeren. Net zoals het de 

functie van boombladeren is de boom te beschutten, zo dienen de Veda's
243

 om de 

Boom van Sambsaara te beschutten doordat deze over dharma (verdienste) en 

adharma (zonde) gaan met hun oorzaken en gevolgen. Hij die de Boom van 

Sambsaara en de Wortel ervan op de hiervoor beschreven manier kent, verstaat de 

Leer van de Veda's. Buiten deze Boom van Sambsaara en zijn Wortel valt er 

helemaal niets te kennen. Hij die Dit weet is daarom alwetend. Dit is gezegd om de 

leer van de Boom van Sambsaara en zijn Wortel te prijzen. 

Nu volgt een andere symbolische weergave van de samenstellende delen van de 

Boom van Sambsaara: 

adhaszcordhvamb prasr-ta astasya szaakha ah - gun-apravr-ddhaa vis -ayapravaala ah-; 
adhaszca muula anyanusantataani karmaanubandhini manus-yaloke (2). 

XV.2. Zijn takken spreiden zich uit naar boven en omlaag en worden gevoed 

door de Gun-a's, zintuiglijke objecten vormen de vruchtknoppen. De wortels 

strekken zich uit naar beneden in de wereld van de mensen en brengen 

handelingen voort. 

                                                           
241 Brahman verblijft in deze Boom van sam bsaara. De betekenis van deze passage is: "Brahman is 
de verblijfplaats van deze Boom van sam bsaara omdat dit oneindige universum zijn basis heeft in 
Brahman en nergens anders. Het is waarlijk Brahman Zelf die Zichzelf manifesteert in de vorm 
van dit universum door avidya a." 
242 De kennis: "Ik ben Brahman." 
243 De delen van de Veda die over de rituelen gaan, behandelen de opgaande en neergaande 
wegen van de ziel. Hierdoor wordt Sam bsaara beschermd door de tekortkomingen te verhullen. 
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Van de mens omlaag tot aan het onbeweeglijke en van de mens omhoog tot de 

verblijfplaats van de Schepper van het Universum, Brahman, spreiden de werelden 

zich als het ware uit als takken van die Boom, de werelden die worden verdiend als 

beloning voor kennis en handelingen al naar gelang de kwaliteit van deze kennis of 

handelingen. Zij worden gevoed en gespekt door de Gun-a's Sattva, Rajas en Tamas 

die er de materiële kern van vormen (upa adaana). De zintuiglijke objecten zijn als het 

ware de vruchtknoppen die ontspringen aan de takken van de fysieke en andere 

lichamen die het resultaat zijn van handelingen. De Allerhoogste Wortel van de 

Boom van Sambsaara is al genoemd en nu zullen de hier als het ware uit afgeleide 

wortels (van het universum) worden behandeld die leiden naar dharma- en 

adharma-handelingen. Dit zijn de latente indrukken (va asana a's) van gevoelens van 

gehechtheid en afkeer die het gevolg zijn van de resultaten van handelingen. Deze 

afgeleide wortels spreiden zich uit in de wereld van de mensen hier beneden
244

 die 

onder de werelden van de Goden en dergelijke liggen en veroorzaken dharma- en 

adharma-handelingen die weer voortkomen uit het oprijzen van de va asanaa's. Die 

wortels zijn specifiek voor de wereld van de mensen. Zoals iedereen weet, houden 

mensen zich bezig met handelen.
245

 

Hak de Boom om en zoek het Doel. 

En betreffende de hiervoor beschreven Boom van Sambsaara: 

na ruupamasyeha tathopalabhyate naanto na caadirna ca sampratis-t-haa; 
aszvatthamenamb suviruud-hamuulamasan4gaszastren-a dr-d-hena chittva a (2). 

XV.3. Hier op aarde kan de ware vorm niet worden gekend, net zomin als de 

oorsprong, het eind, en het bestaan ervan zelf. Men moet deze Aszvattha met 

zijn sterke wortels omhakken met het machtige zwaard van onthechting. 

tatah - padamb tatparimaargitavyamb yasmingataa na nivartanti bhuuyah -; 
tameva caadyamb purus-amb prapadye yatah- pravr-ttih - prasr-taa puraan-i (4). 

XV.4. Dan moet men Die Verblijfplaats gaan zoeken vanwaar niemand 

terugkeert. "Ik zoek mijn toevlucht in deze Oorspronkelijke Puruswa van 

waaruit deze Oeroude Beweging is voortgekomen." 

Ware vorm, zoals hiervoor beschreven. Deze vorm wordt door niemand gezien, 

omdat deze heel veel lijkt op een droom en is als een spiegel, een gandharva-

nagara (een denkbeeldige stad in de lucht) die is ontstaan door de kunsten van een 

goochelaar. Hij verschijnt echt en verdwijnt dan weer.
246

 

                                                           
244 Dat wil zeggen in de lin 4ga-szarira's van de mensen zijn gevoelens van gehechtheid en afkeer 
voortdurend aanwezig. 
245 Dat betekent dat het verblijf in een menselijk lichaam bij uitstek geschikt is om te handelen. 
246 Men zou kunnen denken dat het onmogelijk is om de Boom van Sam bsaara om te hakken omdat 
deze zo voortdurend door gehechtheid in stand wordt gehouden en geen begin heeft en onver-
woestbaar lijkt. Om dit idee te ontzenuwen zegt de Heer dat de Boom van Sam bsaara zo is als deze 



259 

 

Daarom houdt het nooit op
247

 en is er ook geen begin omdat niemand weet 

wanneer het is begonnen. Het bestaan ervan, dat wil zeggen zoals het is tussen 

begin en einde, wordt door niemand waargenomen. Onthechting betekent: niet vast 

zitten aan bijvoorbeeld kinderen, welvaart en aan de wereld in zijn algemeenheid. 

Machtig betekent hier gesterkt door een vastbesloten geest die gericht is op het 

Opperste Zelf en steeds weer wordt geslepen op de wetsteen van het ware 

onderscheidingsvermogen. Omhakken: de Boom van Sambsaara en alles wat erbij 

hoort ontwortelen. Dan moet de leerling de verblijfplaats van Vis wn-u opzoeken die 

deze Boom te boven gaat. Zij die dit Doel hebben bereikt, keren nooit terug tot 

Sambsaara. Hoe moet men dit Doel gaan zoeken? Dit gaat als volgt: "Ik neem mijn 

toevlucht tot Hem, de Oorspronkelijke Puruswa" die het Doel wordt genoemd. Dat 

betekent: men moet Hem zoeken door zijn toevlucht tot Hem te nemen. Wie is 

deze Puruswa? Dit is de Puruswa van waaruit de illusie van de denkbeeldige Boom 

van Sambsaara stroomt, net zoals een goochelaar illusies (ma ayaa) opwekt. 

De weg naar het Doel. 

Welke mensen bereiken dat Doel? Luister: 

nirmaanamohaa jitasan4gados-aah- adhyaatmanitya a vinivr-ttaka amaah-; 
dvandvairvimuktaah - sukhaduh-khasambjñairgacchantyamuud-haah- padamavyayamb tat 
(5). 

XV.5. Zij die zich niet laten misleiden, bereiken dat Eeuwige Doel en zijn vrij 

van hoogmoed en illusie en hebben de zonde van gehechtheid overwonnen. Zij 

verblijven eeuwig in het Zelf en hebben totaal geen wensen meer en zijn 

bevrijd van de paren der tegenstellingen als vreugde en verdriet. 

Verblijven betekent dat men voortdurend de natuur van het Opperste Zelf 

contempleert. Geen wensen meer, zij zijn sambnya asins geworden omdat alle wensen 

zijn vervlogen zonder een spoortje na te laten. 

Dat Doel is het Glorierijke wezen van de Heer. 

Het Doel wordt nog eens omschreven: 

na tadbhaazsayate su uryo na szaszaan4ko na paavakah-; 
yadgatvaa na nivartante taddha ama paramamb mama (6). 

XV.6. De zon schijnt er niet, noch de maan, en vuur kan het niet bereiken. Dit 

is Mijn Hoogste Woonplaats waarvan men nimmer terugkeert.  

                                                                                                                                             
door de szaastra (geschriften) wordt beschreven hoewel we hem niet met de zintuigen kunnen 
waarnemen. Daardoor wordt het mogelijk om deze door kennis om te hakken. 
247 Als er geen kennis is heeft Sambsaara geen einde, net zoals illusies, va asanaa's (latente drijfveren 
die uit het verleden stammen) en handelingen steeds in elkaar overgaan door actie en reactie. 
Sambsaara heeft sterke wortels en daarom moet men grote inspanning leveren om ze door te hak-
ken, en moet men afstand doen en onthechting beoefenen. 
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Hoewel de zon de macht heeft om alles te verlichten, kan hij deze Woonplaats, de 

Woonplaats van Licht, niet verlichten. Deze Woonplaats, waarvan zij die er heen 

zijn gegaan nimmer terug keren, en die de zon en de andere hemellichamen niet 

kunnen verlichten, is de Hoogste Verblijfplaats van Vis wn-u.  

Jiva is een lichtstraal van de Heer. 

Er is gezegd dat zij die er heen zijn gegaan nimmer terugkeren. Maar iedereen weet 

dat komen uiteindelijk ook weer tot gaan leidt en samenkomen ook weer tot 

afscheid. Hoe kan men dan zeggen dat degenen die deze Woonplaats bereiken niet 

meer terugkeren? Luister naar de volgende uitleg: 

mamaivaambszo jivaloke jivabhuutah- sanaatanah-; 
manah- s-as-t-ha anindriyaan-i prakr-tisthaani kars-ati (7). 

XV.7. De eeuwige Jiva in de wereld van de Jiva's is een lichtstraal uit Mijzelf 

die de zintuigen aantrekt samen met manas als zesde en in Prakr rti verblijft. 

De eeuwige Jiva (de individuele Geest) in Sambsaara is een deel van Mijzelf, het 

Opperste Zelf en Naraayan-a, die zich in ieder mens manifesteert als datgene dat 

handelt en geniet. Hij lijkt op de zon die in water wordt weerspiegeld. Deze 

reflectie is maar een stukje van de echte zon en als men het water laat weglopen, 

keert die reflectie terug naar de bron en is die echte zon. Of het is als de aakaasza 

(ruimte) in de pot die wordt omsloten door de upaadhi van de pot. Deze aakaasza is 

maar een deeltje van de oneindige aakaasza en wordt er weer één mee als de oorzaak 

van de beperking, namelijk de pot, wordt vernietigd. Deze ruimte komt daarna niet 

meer terug. De stelling dat 'zij die er zijn gegaan nimmer terug keren' is dus heel 

goed te verklaren. 

Tegenwerping: Hoe kan er een deel van het Opperste Zelf zijn als Hij ondeelbaar 

is? Als Hij delen zou hebben zou Hij vernietigd kunnen worden door deling. 

Antwoord: Dit bezwaar raakt onze theorie niet omdat het maar een deeltje lijkt 

door de upaadhi die door avidya a wordt veroorzaakt. Het is als het ware een 

denkbeeldig deeltje. De juistheid van deze opmerking is uitgebreid in het dertiende 

hoofdstuk aangetoond.
248

 

Hoe Jiva in het lichaam woont en eruit vertrekt. 

Hoe leeft de Jiva of individuele Geest die alleen maar een denkbeeldig deeltje van 

Mijzelf is in de wereld en hoe verlaat hij deze weer?
249

 Luister: hij omringt zich 

met (vijf) zintuigen als het gehoor en met de geest als het zesde zintuig die 

allemaal in Prakrrti verblijven, dat wil zeggen: in hun specifieke verblijfplaatsen als 

de ooropening. 

                                                           
248 Het is daarin duidelijk aangetoond dat Jiva geen deel is van de Parama atman maar identiek is 
aan het opperste Zelf. 
249 Dat wil zeggen: als Jiva het Opperste Zelf is, hoe kan men er dan over spreken als sambsaarin of 
als iemand die deze wereld verlaat? 
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Wanneer omringt hij zich met de zintuigen? 

szariramb yadavaapnoti yaccaapyutkraamatiszvarah-; 
gr-hitvaitaani sambyaati vaayurgandhaaniva aszayaat (8). 

XV.8. Hij neemt ze aan als Hij een lichaam aanneemt en als Hij vertrekt 

neemt Hij ze weer mee, zoals de wind geuren opneemt als hij over de aarde 

waait. 

Als de Jiva als Heer van het lichaam en wat daarbij hoort, het lichaam verlaat, 

vouwt Hij de zintuigen en manas om Zich heen. Hij doet dit als Hij het eerste 

lichaam loslaat en een nieuw binnengaat en neemt de vijf zintuigen en manas met 

zich mee, zoals de wind de geur van bloemen meevoert. 

Wanneer vouwt Hij de zintuigen om Zich heen? 

szrotramb caks-uh- sparszanamb ca rasanamb ghraan-ameva ca; 
adhis-t-haaya manaszcaayamb vis-ayaanupasevate (9). 

XV.9. Door de beheersing van oor, oog, tastzin, smaak en geur, en de manas 

geniet Hij van de zintuiglijke objecten. 

Door het gelijktijdig gebruiken van manas en de zintuigen geniet Hij, die in het 

lichaam woont, van zintuiglijke objecten als bijvoorbeeld geluid. 

Het Zelf kan alleen worden gezien met het oog der kennis. 

utkraamantamb sthitamb va api bhuñjaanamb vaa gun -aanvitam; 
vimuud-haa naanupaszyanti paszyanti jñaanacaks-us-ah- (10). 

XV.10. De onwetenden zien niet dat Hij het is die vertrekt, aanwezig is en 

geniet, omringd als Hij is door de Gun-a's. Alleen wie het oog der kennis heeft, 

ziet. 

Zij die onwetend zijn, herkennen niet Hem die in het lichaam woont en die dat 

lichaam weer verlaat nadat Hij het eerst heeft aangenomen. Hij woont in het 

lichaam en neemt geluid en andere objecten waar, en is altijd verbonden met de 

Gun-a's, dat wil zeggen: alle gemoedstoestanden als vreugde en verdriet en 

verwarring vergezellen Hem. De misleide mensen zien Hem niet, hoewel Hij zo 

heel dichtbij komt, omdat zij op alle mogelijke manieren worden afgeleid door de 

sterke aantrekkingskracht van de zichtbare en onzichtbare objecten.
250

 Ach, dit is 

de verdorvenheid van de mensen en dit bedroeft de Heer. Alleen degenen van wie 

het oog der wijsheid
251

 is opengegaan door ware kennis en die 

onderscheidingsvermogen bezitten, herkennen Hem wel.   

  

                                                           
250 Hoewel de AAtman het meest dichtbij is en daarom het gemakkelijkst gezien kan worden, ziet 
niemand hem omdat men volkomen in beslag is genomen door de zintuiglijke objecten. 
251 Het oog der wijsheid waarover hier wordt gesproken, slaat op de geschriften (s zaastra) onder-
steund door reflectie en de rede (nya ayaanugr rhita) die tot kennis leiden. 
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Zonder Yoga is er geen zelfkennis. 

Sommigen echter: 

yatanto yoginaszcainamb paszyantyaatmanyavasthitam; 
yatanto 'pyakr-ta atma ano nainamb paszyantyacetasah- (11). 

XV.11. Zij die Yoga hebben verworven en Hem boven alles zoeken, zien Hem 

in hun eigen zelf. Zij die een onzuivere geest hebben en zonder wijsheid zijn 

zien Hem niet, ondanks grote inspanningen.  

Degenen die Hem boven alles zoeken met evenwichtige geest, zien Hem als het 

Zelf dat in hun eigen geest (buddhi) woont, zij herkennen Hem als "Dit ben Ik". 

Degenen die een onzuiver zelf hebben dat niet is vernieuwd door onthouding 

(tapas) en beheersing van de zintuigen, en die hun slechte gewoonten en hun trots 

niet hebben opgegeven, zien Hem niet,
252

 hoewel zij bij hun inspanningen om Hem 

te kennen, gebruik maken van de juiste middelen zoals de Geschriften (szaastra).  

De innerlijke Aanwezigheid van de Heer: 

1.  Als het alles-verlichtende Licht van Bewustzijn.  

Dat Doel, het Opperste Zelf, wordt zelfs door de lichten van de zon en van het 

vuur, die alles verlichten, niet bereikt en zij die moks wa zoeken, keren nooit meer 

terug naar sambsaara als zij Het gevonden hebben. De Jiva's (individuele zielen) zijn 

er maar een stukje van en manifesteren zich volgens de upa adhi's, zoals de aakaasza in 

een pot maar een stukje is van de alles-doordringende aakaasza. Om te laten zien dat 

dit Doel de essentie van alles is en het werkelijke object is van alle ervaringen geeft 

de Heer in de volgende vier verzen een samenvatting van Zijn manifestaties. 

yadaadityagatamb tejo jagadbha asayate 'khilam; 
yaccandramasi yaccaazzzzzzzzzzzzzzgnau tattejo viddhi maamakam (12). 

XV.12. Weet dat Dat licht dat in de zon woont en het hele universum verlicht 

en dat in de maan en in het vuur is, aan Mij toebehoort.  

Licht betekent luister; aan Mij: aan Viswn-u. 

Licht kan ook worden opgevat als licht van bewustzijn (caitanya). 

Tegenwerping: Het licht van bewustzijn is overal gelijkelijk aanwezig in zowel 

levende als dode objecten, waarom moet er dan gezegd worden dat het licht in de 

zon woont? 

Antwoord: Deze opmerking is niet terecht omdat dit verklaard kan worden door het 

feit dat deze sterkere manifestatie van bewustzijn in de zon, komt door een sterkere 
aanwezigheid van Sattva. 

                                                           
252 Uitsluitend studie van de geschriften (s zaastra), ondersteund door reflectie en de rede, helpt 
iemand niet die een onzuivere geest heeft en daarom nog niet het verschil heeft gezien tussen het 
eeuwige en het tijdelijke, tussen datgene wat werkelijk en wat onwerkelijk is. 
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In de zon en de andere hier genoemde lichamen is de Sattva bijzonder stralend en 

helder en hierdoor wordt het licht van bewustzijn beter gemanifesteerd. Vandaar 

dat het zo wordt gezegd en het betekent dus niet dat het licht alleen een specifieke 

eigenschap is van deze (hemel)-lichamen. Ter illustratie een simpel voorbeeld: 

iemands gezicht wordt niet weerspiegeld in een muur of een stuk hout doch wel in 

een spiegel al naar gelang deze helder is. 

2.  Als het alles-ondersteunende Leven. 

Bovendien: 

gaamaaviszya ca bhuuta azni dhaarayaamyahamojasaa; 
pus-n-aami caus-adhih- sarvaah- somo bhuutva a rasaatmakah- (13). 

XV.13. Ik doordring de aarde en draag alle wezens door Mijn Kracht; omdat 

Ik de wateren van de maan ben geworden, voed Ik alle gewassen. 

Kracht (ojas) is de energie van de IIszvara, die zonder wensen en driften is. Deze 

doordringt de aarde om de wereld te dragen. Omdat zij wordt vastgehouden door 

deze kracht valt de machtige aarde niet in stukken uit elkaar. De gezangen luiden 

als volgt: 

"Hierdoor worden de enorme hemel en aarde stevig vastgehouden, Hij hield de 

aarde stevig vast." (Taittiriya-Sambhita a 4.1.8). 

Zo draag Ik de levende en dode objecten door de Aarde binnen te dringen. Door de 

smaak van de maan te worden, voed Ik alle gewassen die op Aarde groeien, zoals 

rijst en graan en geef ze smaak. Soma (de maan) is de voorraadschuur van alle 

smaken. De smaak van de maan voedt waarlijk alle gewassen door ze smaak in te 

geven.  

3.  Als het Verterende Vuur in alle levende wezens. 

Bovendien: 

ahamb vaiszva anaro bhuutvaa praan-inaamb dehamaaszritah-; 
praan-aapaanasamaayuktah- pacaamyannamb caturvidham (14). 

XV.14. Ik verteer het viervoudig voedsel omdat ik als Vais zvaanara woon in het 

lichaam van alle levende wezens en verbonden
253

 ben met Praan -a en Apaana. 

Vaiszvaanara is het vuur dat in de maag zit, zoals de szruti zegt: 

"Dit vuur is Vaiszva anara dat in de mens zit en waardoor het voedsel wordt 

verteerd." (Brr.Up. 5.9.1). 

Viervoudig voedsel is voedsel dat fijngekauwd moet worden, moet worden 
uitgezogen, moet worden doorgeslikt of worden opgelikt. 

                                                           
253  Aangestoken door Praan -a. 
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Hij die het Vais zvaanara Vuur ziet als datgene wat eet, dat Soma (maan) het voedsel 

is dat door Vuur wordt gegeten, en dat deze twee samen Vuur-Soma vormen 

(Agni-swoman) is vrij van alle onzuiverheden in het voedsel.
254

 

4. Als het Zelf in ieders hart. 

Bovendien: 

sarvasya caahamb hr-di sannivis-t-o mattah- smr-tirjñaanamapohanamb ca; 
vedaiszzzzzzzzzzzzzzzzzzzzca sarvairahameva vedyo vedaantakr-dvedavideva ca aham (15). 

XV.15. En Ik ben gezeten in ieders hart, van Mij zijn geheugen en kennis en 

hun redenering. In alle Veda's ben Ik datgene dat gekend moet worden, Ik 

ben waarlijk de Schepper van de Vedaanta en ken de Veda's. 

Ik woon als hun eigen Zelf
255

 in het hart (Buddhi) van alle wezens die zich bewust 

zijn. Daarom horen aan Mij
256

, het Zelf van alle bewuste wezens, hun geheugen en 

kennis
257

 evenals het verdwijnen ervan. Zoals kennis en geheugen aanwezig zijn in 

rechtschapen mensen als gevolg van hun goede daden (pun -yakarmaan-i), zo ontstaan 

in zondige mensen geheugenverlies en het verdwijnen van kennis als gevolg van 

hun zonden. Ik, het Opperste Zelf, dien gekend te worden in alle Veda's. Ik maak 

dat de Leer van de Vedaanta (Upaniswads) steeds weer wordt doorgegeven en Ik ben 

de Ware Kenner van de Vedische Traditie. 

De Heer die het vergankelijke en het onvergankelijke universum  

te boven gaat. 

In XV.12 en volgende verzen is een overzicht gegeven van de heerlijkheden van 

Naraayan-a, de Gezegende Heer, die worden gemanifesteerd door superieure 

upaadhi's (zoals de zon). Hierna, in de volgende verzen, gaat de Heer verder en 

beschrijft de ware natuur van de Gezegende Heer, die zuiver is en zonder 

beperkingen en volkomen verschilt van alle vergankelijke (ks wara) en 

onvergankelijke (akswara) upa adhi's. De Heer begint met het onderbrengen van alles 

wat in het voorafgaande is onderwezen, en wat in de volgende hoofdstukken wordt 

onderwezen in drie groepen en zegt: 

dvaavimau purus-au loke ks-araszcaaks-ara eva ca; 
ks-arah- sarvaan-i bhuuta ani kuut-astho 'ks-ara ucyate (16). 

                                                           
254 Overigens leert de Heer hier dat degene die tijdens het eten overweegt dat het hele universum, 
in de vorm van hij die eet en datgene wat gegeten wordt, bestaat uit Agni en Soma, niet geraakt 
wordt door het kwaad dat voortkomt uit verkeerd voedsel. 
255 Ik ben de getuige van al het goede en kwade in hun hart. 
256 Die aan de touwtjes trekt (Su utra-dhaara) achter de machine van het universum, en die heerst 
over alle activiteiten. 
257 De herinnering van wat er in vroegere levens werd ervaren en de kennis van zaken die de 
normale dimensies overstijgen. 
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XV.16. Er zijn twee soorten Puruswa's in deze wereld, de vergankelijke en de 

onvergankelijke. Alle schepselen zijn vergankelijk en datgene wat 

onveranderlijk is, wordt onvergankelijk genoemd. 

Wij zien in sambsaara twee categorieën die in twee aparte groepen wezens zijn 

ondergebracht en allebei 'puruswa's'
258

 worden genoemd. De ene groep bestaat uit het 

vergankelijke (kswara) en de andere is het onvergankelijke (aks wara) – het 

tegenovergestelde van de eerste groep – namelijk de Maaya a-S Zakti, het vermogen 

van de Heer om illusies te scheppen, het zaad waaruit alle vergankelijke schepsels 

ontstaan, de basis van alle latente indrukken (sambskaara's) van begeerten, 

handelingen en dergelijke, die bij de talloze sterfelijke wezens hoort. De Heer Zelf 

zegt over deze twee wezens (Puruswa's) het volgende: "Het vergankelijke omvat het 

hele veranderlijke universum met al zijn vormen, terwijl het onvergankelijke 

onveranderlijk (kuuttastha) wordt genoemd en onbeweeglijk blijft zoals een berg." 

Of 'Ku utta' betekent illusie en 'ku utrastha' betekent datgene wat zich in de 

verschillende vormen van illusie en bedrog manifesteert. Het zaad van Sambsaara is 

eindeloos
259

 en daarom wordt gezegd dat het onvergankelijk is. 

De Hoogste Geest is volkomen anders dan dit tweetal, het vergankelijke en het 

onvergankelijke, en is totaal niet beïnvloed door het kwaad van de twee upaadhi's 

van het vergankelijke en onvergankelijke. Hij is eeuwig, zuiver, intelligent en van 

nature geheel vrij. 

uttamah- purus-astvanyah- paramaatmetyudaahr-tah-; 
yo lokatrayamaaviszya bibhartyavyaya iszvarah- (17). 

XV.17. De Hoogste Geest die het Opperste Zelf wordt genoemd is echter 

anders en is de onvergankelijke Heer die de drie werelden doordringt en 

draagt.  

De Hoogste Geest is volkomen anders dan deze twee en is het Opperste Zelf. Hij is 

de Allerhoogste vergeleken met de andere 'zelven' die het gevolg zijn van avidya a, 
zoals het fysieke lichaam. Hij is het Zelf dat het onfeilbare Innerlijke Bewustzijn is 

van alle wezens. Daarom wordt Hij in de Vedaanta's (Upanis wads) het Opperste Zelf 

genoemd. De Hoogste Geest wordt daarna als volgt beschreven: Hij is de Eeuwige 

Alwetende Heer Naraayan-a die met Zijn Levensenergie (Bala-S Zakti)
260

 de drie 

werelden doordringt, de Aarde (Bhuuh -), de Hemel (Suvah -) en het Middengebied er 

tussen (Bhuvah-). Hij draagt ze door er slechts in aanwezig te zijn. 

Een veel gebruikte naam voor de Heer luidt 'Purus wottama', de Hoogste Geest. Door 

via woordafleiding de kern aan te geven van het woord toont de Heer aan dat de 

                                                           
258 Zij worden puruswa's genoemd omdat zij de upa adhi's zijn van de Purus wa, de ene Geest. 
259 Als Brahma-jñaana niet aanwezig is, gaat dit zaad eindeloos door. 
260 Bala betekent de energie van Bewustzijn of gewaarwording (caitanya) en S Zakti betekent Ma ayaa 
die erin aanwezig is. 
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naam veel betekenis heeft en aangeeft wat Hij in werkelijkheid is: "Ik ben de Heer 

die onovertroffen is." 

yasmaatks-aramatito 'hamaks-araadapi cottamah-; 
ato 'smi loke vede ca prathitah - purus-ottamah- (18). 

XV.18. Omdat Ik het vergankelijke en het onvergankelijke te boven ga, 

kennen de wereld en de Veda Mij als Puruswottama, de Hoogste Geest. 

Omdat Ik de vergankelijke Boom van het denkbeeldige Sambsaara die Aszvattha 

wordt genoemd, overstijg, en zelfs het onvergankelijke te boven ga, waaruit 

Sambsaara deze vergankelijke Boom der illusies ontstaat, kennen de wereld en de 

Veda Mij als de Hoogste Geest. Ik ben daarom verheven boven het vergankelijke 

en het onvergankelijke. Zij die Mij zijn toegewijd kennen Mij als de Hoogste Geest 

en dichters gebruiken deze naam in hun werken.  

De heerlijkheid van Zelfkennis. 

De Heer spreekt nu over de vruchten die iemand toekomen die het Zelf heeft 

gerealiseerd: 

yo maamevamasammuud-ho jaana ati purus-ottamam; 
sa sarvavidbhajati maamb sarvabhaavena bhaarata (19). 

XV.19. O Bharata, hij die niet misleid
261

 is en Mij kent als de Hoogste Geest, is 

alwetend en vereert Mij met zijn hele wezen. 

Mij betekent: de Heer zoals hiervoor beschreven. Kent: weet dat hij Mij is. Met zijn 

hele wezen: met alle gedachten uitsluitend gericht op het Zelf van allen. 

De kennis van de ware natuur van de Heer die in dit hoofdstuk is onderwezen en 

die leidt tot mokswa, wordt nu als volgt verheerlijkt: 

iti guhyatamamb sza astramidamuktamb mayaa 'nagha; 

etadbudhvaa buddhimaan syaatkr-takr-tyaszca bhaarata (20). 

XV.20. O Zondeloze, zo heb Ik deze Geheime Leer uitgelegd en als een mens 

dit weet, wordt hij een wijs mens, en is alles volbracht, O Bharata.  

Hoewel de gehele Gitaa Kennis (S Zaastra) wordt genoemd, blijkt uit de context, dat 

hier alleen het vijftiende hoofdstuk als zodanig wordt bestempeld met de bedoeling 

om het te verheerlijken. In feite wordt de gehele leer van de Gitaa-S Zaastra in dit 

hoofdstuk samengevat, en dit geldt niet alleen voor de Gitaa-S Zaastra, doch ook voor 

alles wat in de Veda's staat. Er wordt gezegd dat 'hij die dit kent (de Aszvattha), de 

Vedas kent' (XII.1) en 'In alle Veda's ben Ik datgene dat gekend moet worden' 
(XV.15) Alleen door deze kennis wordt een mens wijs en heeft hij al zijn plichten 

volbracht. Wat de plichten van een Braahman -a van hoge geboorte ook mogen zijn, 

al deze plichten zijn volbracht als de echte waarheid over de Heer wordt gekend. 

                                                           
261 Omdat men nooit het fysieke lichaam beschouwt als zichzelf of als behorend tot zichzelf. 
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Dit betekent dat de plichten van een mens op geen enkele andere manier volbracht 

kunnen worden. Er staat geschreven:  

"O Zoon van Prrtha a, zonder uitzondering worden alle handelingen door wijsheid 

gedragen."(IV.33).  

Manu heeft gezegd:  

"Dit is de bedoeling van het geboren worden, vooral voor een Braahman-a, want 

alleen door dit te bereiken wordt de tweemaal geborene degene die alle plichten 

vervult." (XII.93). 

O Bhaarata, omdat je deze waarheid over het Hoogste Wezen van Mij hebt gehoord 

ben je een gelukkig mens.  

iti purus-ottamapraaptiyogo na ama pañcadaszo 'dhyaayah -. 
Dit is het einde van het vijftiende hoofdstuk getiteld: 

DE YOGA VAN HET BEREIKEN VAN 

DE OPPERSTE GEEST. 
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HOOFDSTUK XVI. 

SPIRITUALITEIT EN MATERIALISME. 

Aanleg voor Spiritualiteit. 

In het negende hoofdstuk werden drie soorten natuur (prakr rti) genoemd van 

schepselen die zichzelf bewust zijn, namelijk de natuur van de Goden, van de 

Asura's en van de Rakswasa's. In dit zestiende hoofdstuk wordt er een uitgebreide 

beschrijving van gegeven. Van deze drie leidt de natuur van de Goden (Daivi 
Prakrrti) tot bevrijding van sambsaara, terwijl die van de Asura's en de Rakswasa's tot 

slavernij leidt. Daarom zal de natuur van de Goden worden beschreven om deze te 

prijzen en de andere twee worden op basis hiervan verworpen.
262

 

szribhagavaanuvaaca: 

abhayamb sattvasambszuddhirjña anayogavyavasthitih -; 
da anamb damaszca yajñaszca svaadhyaayastapa aarjavam (1). 

De Gezegende Heer sprak: 

XVI.1. Onbevreesdheid,
263

 zuiverheid van hart, standvastige kennis en Yoga, 

het geven van aalmoezen, zelfbeheersing en verering, studie van de Geschrif-

ten, versterving en rechtschapenheid; ... 

Zuiverheid van hart betekent een zuivere antah-karan-a (sattva), dat wil zeggen: 

handelen zonder te bedriegen, huichelen of liegen en in volkomen eerlijkheid 

zaken doen. Kennis betekent de ware aard van de dingen begrijpen als het Zelf, 

zoals dat door de Leraar (A Acaarya) en in de Geschriften (s zaastra) wordt onderwezen. 

Yoga houdt in dat men datgene wat men geleerd heeft, toepast en dit door 

concentratie (éénpuntigheid) direct ondervindt door beheersing van de zintuigen. 

Onbevreesdheid, zuiverheid van hart, standvastige kennis en Yoga zijn bij uitstek 

de Daivi of Sattvische natuur. Welke van de eigenschappen, genoemd in XVI 1-3, 

ook worden verworven door volgelingen die een bepaalde weg volgen,
264

 zij 

vormen altijd de Sattvische natuur van de volgeling die deze specifieke weg volgt. 

Het geven van aalmoezen is het uitdelen van voedsel en dergelijke voorzover het in 

het vermogen ligt. Zelfbeheersing is het onderwerpen van de uiterlijke zintuigen, 

de antah-karan-a (innerlijke zintuig, manas) zal in het volgende vers aan de orde 

komen. Verering houdt onder meer het vuuroffer (agnihotra) in dat in de szruti 

                                                           
262 Dit is respectievelijk de Sattvische, Rajasische en Tamasische natuur die afhankelijk van het 
karma van vroegere geboorten in mensen wordt gemanifesteerd. Het zijn de gewoontes (va asanaa-
s) die in handelingen naar voren komen en die in het commentaar bij XV.2 'de afgeleide wortels 
van sambsaara worden genoemd'. 
263 Het toegewijd nakomen van de geboden van de geschriften zonder eraan te twijfelen. 
264 Karma-Yoga of Jña ana-Yoga. De eerste drie hier genoemde eigenschappen zijn alleen aanwe-
zig in Jñaana-Yogi's, terwijl de andere eigenschappen zowel bij Jña ana-Yogi's als Karma-Yogi's te 
vinden zijn. Hoewel deze laatste groep de eerste drie eigenschappen mist, zijn het evengoed 
Sattvische mensen. 
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verplicht wordt gesteld, evenals verering van de Goden (Deva-yajña) die in de 

smrrti staat voorgeschreven. Studie van de Geschriften is onder andere studie van de 

Rrg-Veda om resultaten te bereiken die niet kunnen worden waargenomen (adrrswtta). 

Versterving is het tuchtigen van het lichaam en het doen van boete hetgeen hierna 

beschreven zal worden. Rechtschapenheid dient altijd aanwezig te zijn. 

Bovendien: 

ahimbsaa satyamakrodhastyaagah- szaantirapaiszunam; 
dayaa bhuutes-valoluptvamb maardavamb hriracaapalam (2). 

XVI.2. ... onschuld, waarheid, afwezigheid van toorn, afstand doen, kalmte, 

niet lasteren, mededogen met alle schepselen, vrijheid van begeerte, 

zachtmoedigheid, bescheidenheid, standvastigheid; ... 

Onschuld is geen letsel toebrengen aan bewuste schepselen. Waarheid is het 

spreken over de dingen zoals ze werkelijk zijn, zonder ze te benoemen als 

onaangenaam of vals. Afwezigheid van toorn is het onderdrukken van boosheid als 

men wordt geslagen of uitgescholden. Afstand doen: aldus wordt 'tya aga' (letterlijk: 

het opgeven) hier uitgelegd, omdat het geven van aalmoezen al is genoemd. 

Kalmte is rust in de geest (antah-karan-a). Mededogen: met alle schepselen die 

lijden. Vrijheid van begeerte is niet meegesleurd worden door de zintuigen als deze 

in contact komen met de objecten. Standvastigheid betekent: niet zonder aanleiding 

handen of voeten bewegen. 

Bovendien: 

tejah- ks-amaa dhr-tih - szaucamadroho naatima anitaa; 
bhavanti sampadamb daivimabhija atasya bhaarata (3). 

XVI.3. ... kracht, verdraagzaamheid, geestkracht, zuiverheid, vrijheid van 

haat en trots, O Bhaarata, dit zijn de eigenschappen van iemand die voor een 

goddelijke bestemming is geboren.  

'Tejas' betekent energie en niet opgewondenheid. Verdraagzaamheid betekent hier: 

niet verstoord worden als men wordt geslagen of uitgescholden. Afwezigheid van 

toorn is uitgelegd als het onderdrukken van de toorn als deze opkomt en daarom 

moeten verdraagzaamheid en afwezigheid van toorn van elkaar worden 

onderscheiden. Geestkracht is de staat van de geest (antah-karan-a) waarin uitputting 

van lichaam en zintuigen wordt overwonnen en waardoor dit lichaam en deze 

zintuigen niet meer worden bedrukt. Er zijn twee soorten zuiverheid, uiterlijke en 

innerlijke. De eerste soort zuiverheid bereikt men met behulp van aarde en water 

terwijl de tweede soort de smetteloosheid van geest en hart betreft als deze vrij zijn 
van onzuiverheden als bedrog en hartstocht. Vrijheid van haat houdt in het niet 

meer hebben van wensen om iemand te kwetsen. Trots is het gevoel dat men veel 

eer verdient. Iemand die voor een goddelijk lot is geboren, heeft deze genoemde 

eigenschappen, van 'bevreesdheid' tot 'vrij zijn van trots', dat wil zeggen: dit is 

iemand die de macht van de Goden waard is en voor wie geluk is weggelegd.  
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Aanleg voor het Materiële. 

Nu volgt een beschrijving van de demonische (asurische) natuur: 

dambho darpo 'bhimaazzzzzzzzzzznaszca krodhah- paarus-yameva ca; 
ajña anamb caabhijaatasya paartha sampadamaasurim (4). 

XVI.4. O Paartha, schijnheiligheid, arrogantie, verwaandheid, woede en 

grofheid, en onwetendheid zijn de kenmerken van iemand die geboren is voor 

een demonische bestemming. 

Schijnheiligheid is pretenderen om rechtschapen te zijn. Arrogantie is het trots zijn 

op geleerdheid, rijkdom, relaties in hogere kringen, enzovoorts. Grofheid in spraak 

is bijvoorbeeld van een blinde zeggen dat hij ogen heeft of van iemand die lelijk is 

zeggen dat hij mooi is, iemand van lage afkomst een hoge geboorte toekennen 

enzovoorts. Onwetendheid is een onjuist beeld hebben van wat plichten zijn en 

dergelijke. 

Resultaten van deze twee geaardheden. 

De gevolgen van deze twee naturen worden als volgt beschreven: 

daivi sampadvimoks-aaya nibandhaayaasuri mataa; 
maa szucah- sampadamb daivimabhijaato 'si paan-d-ava (5). 

XVI.5. De goddelijke natuur leidt tot bevrijding en de demonische tot 

verslaving. O Paartha, niet getreurd! Gij zijt voorbestemd voor een goddelijke 

bestemming. 

Bevrijding is van de slavernij van sambskaara. De demonische natuur (asurisch) leidt 

onvermijdelijk tot slavernij en dit geldt ook voor de duivelse (Rajasische) natuur. 

Omdat de Heer na alles wat gezegd is bij Arjuna vragen ziet opkomen als: "Heb ik 

een demonische of een goddelijke natuur", zegt Hij nogmaals: "Treur niet, gij zijt 

voorbestemd voor een goddelijke bestemming"; dat wil zeggen: gij zult gelukkig 

worden. 

De materialisten 

dvau bhuutasargau loke 'smindaiva aasura eva ca; 
daivo vistaraszah - prokta aasuramb paartha me szr-n-u (6). 

XVI.6. O Paartha, er zijn twee soorten schepselen in deze wereld, de goddelijke 

en de demonische. De goddelijke wezens zijn uitgebreid beschreven, luister nu 

naar Mijn beschrijving van de demonische!  

Schepsel betekent datgene dat geschapen is. Mensen zijn geschapen met één van de 
twee soorten naturen, goddelijke of demonische, en ze worden hier de twee soorten 

schepselen genoemd. In de s zruti staat geschreven:  

"Er zijn waarlijk twee soorten schepselen van Praja apati: Deva's en Asura's." 

(Brr.Up. 1.3.1). 
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Elk wezen in deze wereld hoort bij één van de twee soorten schepselen en is 

goddelijk of demonisch. De bedoeling van deze herhaling is om te stellen, dat het 

goddelijke al uitgebreid is uitgelegd in XVI.1 en volgende, doch het demonische 

nog niet. Luister daarom naar mijn uitgebreide beschrijving van de demonische 

natuur in de volgende verzen opdat ge het kunt vermijden! 

De beschrijving van de demonische natuur is een eigenschap van levende mensen 

en zal de rest van dit hoofdstuk in beslag nemen. Alleen wanneer deze natuur in de 

fysieke wereld wordt waargenomen kan men deze vermijden.  

pravr-ttim b ca nivr-ttim b ca janaa na viduraasuraah-; 
na szaucamb naapi ca acaaro na satyamb tes-u vidyate (7). 

XVI.7. Demonische mensen weten niet wanneer zij moeten handelen of afzien 

van handelen. Zij zijn onzuiver en gedragen zich onjuist en in hen vindt men 

geen waarheid. 

Zij weten niet wat zij moeten doen om het doel van de mens te realiseren en ook 

weten zij niet wat zij moeten vermijden om geen kwaad te doen. Ook weten zij niet 

wat handelen en niet-handelen is, zij zijn onzuiver, gedragen zich onjuist en 

kennen de waarheid niet. Demonen zijn waarlijk mensen die geen zuiverheid en 

goed gedrag kennen, en hypocriet en leugenachtig zijn.  

De materialistische kijk op de wereld. 

Bovendien: 

asatyamapratis-t-hamb te jagadaahuraniszvaram; 
aparasparasambhuutamb kimanyatkaamahaitukam (8). 

XVI.8. Zij zeggen dat het universum geen waarheid en grondslag kent, geen 

God heeft en niet geschapen is doch geboren is uit actie en reactie die het 

gevolg zijn van begeerte en niets anders. 

Deze menselijke demonen zeggen: "Als wij onwerkelijk zijn, is dit hele universum 

onwerkelijk en hebben dharma en adharma er niets mee te maken. IIszvara bestaat 

niet en heerst niet over het universum volgens dharma en adharma." "Het 

universum heeft daarom geen Heer," zeggen zij, "het hele universum is verder het 

resultaat van de vereniging van man en vrouw die het gevolg is van wellust. Het is 

alleen maar wellust, wat anders kan de oorzaak van het universum zijn? Er is geen 

andere zichtbare of onzichtbare oorzaak van het universum en karma bestaat niet." 

Dit is de visie van de materialisten op de wereld (Loka-ya atika's), namelijk dat 

seksuele hartstocht de enige oorzaak is van het ontstaan van alle levende wezens. 

Het Leven van de Mens onder invloed van het Materialisme. 

etaamb dr-s-t-imavas-t-abhya nas-t-aatmaano 'lpabuddhayah-; 
prabhavantyugrakarmaan-ah- ks-ayaaya jagato 'hitaah- (9). 
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XVI.9. Deze verloren zielen met kleine geesten denken zo en verrichten wrede 

daden en zij worden tot vijanden van de wereld
265

 om deze te vernietigen. 

Verloren zielen: omdat zij alle mogelijkheden hebben verloren om naar een hogere 

wereld te gaan. Hun geest is klein omdat deze alleen bezig is met zintuiglijke 

objecten. Zij verrichten wrede daden die bedoeld zijn om anderen te kwetsen.  

kaamamaaszritya dus-pu uramb dambhamaanamadaanvitaah-; 
mohaadgr-hitvaa 'sadgraahaanpravartante 'szucivrata ah- (10). 

XVI.10. Vervuld van onverzadigbare begeerten en van hypocrisie, trots en 

bedrog houden zij zich vast aan valse opvattingen en handelen zij met 

onzuivere bedoelingen. 

cinta amaparimeyaam b ca pralaya antaamupaaszritaah-; 
kaamopabhogaparamaa etaavaditi niszcitaah- (11). 

XVI.11. Hun mateloze inspanning zonder iets los te kunnen laten, leidt slechts 

tot de dood; bevrediging van hun begeerten is het hoogste doel zonder dat zij 

iets anders kunnen zien.
266

 

Zij zijn volledig geabsorbeerd door deze inspanning.
267

 Bevrediging van begeerte 

is het genieten van zintuiglijke objecten als geluid. Zij zijn ervan overtuigd dat 

deze bevrediging het hoogste doel is van de mens.    

aasza apaaszaszatairbaddhaah- kaamakrodhaparaayan -aah -; 
ihante kaamabhogaarthamanya ayenaarthasan4caya an (12). 

XVI.12. Gevangen in vele ijdele verwachtingen en uitgeleverd aan woede en 

begeerte is hun hele streven er op gericht met verkeerde methoden zoveel mo-

gelijk rijkdom te verkrijgen om hun begeerten te bevredigen.  

Alles trekt hen aan en zij zijn gevangen in vele strikken van ijdele hoop. Zij verze-

keren zich van rijkdom om hun zintuiglijke begeerten te kunnen bevredigen en niet 

om handelingen van dharma te verrichten. Met verkeerde methoden: door andere 

mensen te beroven van hun rijkdom. 

Het streven van een materialist. 

Hun bedoeling kan als volgt worden uitgedrukt: 

idamadya mayaa labdhamimamb praapsye manoratham; 
idamastidamapi me bhavis -yati punardhanam (13). 

                                                           
265 Wereld staat voor bewuste schepselen. 
266 Bevrediging van begeerte is hier de hoogste vorm van geluk en er bestaat niet iets als het 
geluk van een andere wereld. 
267 Uiterste zorg voor het verkrijgen en het behouden van een oneindige hoeveelheid begeerde 
objecten. 
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XVI.13. "Vandaag heb ik dit gewonnen en dat zal ik te pakken krijgen. Dit is 

van mij en deze schat zal ik in de toekomst verwerven." 

In de toekomst: binnenkort zal deze schat ook van mij zijn en dan weet iedereen dat 

ik rijk ben. 

asau mayaa hatah- szatrurhanis-ye caaparaanapi; 
iszvaro 'hamahamb bhogi siddho 'hamb balavaansukhi (14). 

XVI.14. "Deze vijand heb ik overwonnen en ook anderen zal ik verslaan. Ik 

heers, ik geniet en ik ben succesvol, machtig en gelukkig." 

Deze onoverwinbare vijand die Devadatta heet, is door mij overwonnen en ook 

anderen zal ik verslaan. Wat kunnen deze armzalige mensen er tegen doen? Zij 

kunnen in geen enkel opzicht tegen mij op. Waarom is dat zo? Ik heers, ik geniet 

en ik ben in elk opzicht geslaagd en gezegend met kinderen en kleinkinderen. Ik 

ben geen gewoon mens en als enige sterk en gezond. 

aad-hyo 'bhijanavaanasmi ko 'nyo 'sti sadr-szo mayaa; 
yaks-ye da asyaami modis -ya ityajñaanavimohita ah- (15). 

XVI.15. "Ik ben rijk en van goede afkomst. Wie anders is aan mij gelijk? Ik 

zal offeren en geven en mij verheugen." Zo zijn zij misleid door 

onwetendheid. 

anekacittavibhraanta a mohajaalasamaavr-ta ah-; 
prasaktaah- kaamabhoges-u patanti narake 'szucau (16). 

XVI.16. In verwarring gebracht door alle illusies, gevangen in de strikken van 

misleiding en verslaafd aan de genietingen van begeerte storten zij zich in een 

verschrikkelijke hel.  

Van goede afkomst: zij die geboren zijn in een familie die al zeven generaties leert 

uit de Geschriften. Ook op dit gebied overtref ik alle anderen en ik zal hen zelfs 

overtreffen in het verrichten van rituele offers. Ik zal geld geven aan toneelspelers 

en daar zeer van genieten. Misleiding is een echte valstrik omdat het iemand 

helemaal insluit als in een omheining of een envelop. Zij zijn verslaafd aan het 

bevredigen van hun zintuigen en omdat ze op deze manier steeds zondigen storten 

zij zich in een verschrikkelijke hel, zoals Vaitaran-i.  
De rituele offers van een materialist 

aatmasambhaavitaah- stabdhaa dhanamaanamadaanvitaah -; 
yajante naamayajñaiste dambhenaavidhipu urvakam (17). 

XVI.17. Hoogmoedig, stijfkoppig, vol trots en bedorven door rijkdom doen zij 

alleen maar alsof zij offeren zonder inachtneming van de voorschriften.  

Hoogmoedig omdat zij zichzelf zien als zeer getalenteerd; de rechtvaardigen 

denken daar echter anders over. Zij verrichten offers zonder acht te slaan op de 

juiste volgorde en de plichten die de geschriften opleggen.  
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ahan4kaaramb balamb darpamb kaamamb krodhamb ca sambszritaah-; 
maamaatmaparadehes-u pradvis -anto 'bhyasuuyakaah- (18). 

XVI.18. Deze verdorven mensen haten Mij zowel in hun eigen lichaam als in 

het lichaam van anderen, in beslag genomen als zij zijn door egoïsme, macht, 

hooghartigheid, begeerte en woede.   

Egoïsme: zij hebben een zeer hoge dunk van zichzelf vanwege hun aanwezige en 

vermeende kwaliteiten. Dit egoïsme heet avidya a en het is het moeilijkst te over-

winnen en is de bron van alle perversiteit (dos za's) en slechte daden. Macht gaat 

vergezeld van begeerte en hartstocht en is gericht op het vernederen van anderen. 

Hooghartigheid: als dit opkomt verlaat men het pad van de deugd, het is een speci-

fieke zonde die in de antah-karan-a huist. Begeerte: seksuele lust en dergelijke. 

Woede vanwege iets dat tegen zit. Zij zijn in beslaggenomen door deze en andere 

hoofdzonden. Bovendien haten zij Mij, de IIszvara die in hun eigen lichaam en dat 

van anderen woont als de Getuige van hun gedachten en handelingen. Mij haten 

betekent Mijn geboden
268

 overtreden. Zij zijn slecht, en jaloers op de deugdzamen 

die de juiste weg gaan. 

De ondergang van de materialist. 

ta anahamb dvis-atah- kruuraansambsaares-u naraadhamaan; 
ks-ipa amyajasramaszubhaanaasuris-veva yonis-u (19). 

XVI.19. Deze wrede en slechte mensen die iedereen haten en de ergsten zijn 

onder de mensen, werp Ik voortdurend in het rad van wedergeboorte en in de 

schoot van de demonen. 

Deze zijn vijanden van het ware pad en haten de rechtschapenen. Ergste: omdat zij 

verkeerde handelingen begaan (adharma). Het rad van wedergeboorte: het pad van 

sambsaara dat steeds weer in de hel uitkomt. Schoot van de demonen: de 

moederschoot van de wreedste schepselen zoals leeuwen en tijgers. 

aasurimb yonimaapannaa muud-haa janmani janmani; 
maamapraapyaiva kaunteya tato yaantyadhamaamb gatim (20). 

XVI.20. O Zoon van Kunti, wie de schoot der demonen binnengaat en daar 

steeds weer wordt herboren, bereikt Mij nooit en valt steeds dieper. 

Deze misleide schepselen worden steeds weer in een Tamasische moederschoot 

herboren en vallen steeds dieper. Zij bereiken Mij, de IIszvara, nooit en zakken 

steeds meer af. Zonder Mij ooit te bereiken: er blijft niets over, zelfs niet de 

gedachte dat zij Mij ooit kunnen bereiken. De betekenis hiervan is 'de juiste weg 

die door Mij
269

 wordt onderwezen, zullen zij nooit vinden.' 

                                                           
268 Zij doen geen moeite om de geboden van I Iszvara, die in de S Zruti en Smr rti staan, te leren ken-
nen en gehoorzamen. 
269 De betekenis hiervan is dat de Asurische natuur haaks staat op menselijke vooruitgang omdat 
deze natuur tot kwaad leidt. Een mens moet daarom proberen om zich hiervan los te maken nu 
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De drie Poorten van de Hel die men moet vermijden. 

 Er volgt nu een samenvatting van de complete demonische (Asurische) natuur 

waarbij de hele eindeloze variëteit van de Asurische natuur in drie begrippen is 

gevat. Als men deze vermijdt, vermijdt men de gehele Asurische natuur die de bron 

is van alle kwaad.  

trividhamb narakasyedamb dvaaramb naaszanamaatmanah-; 
kaamah- krodhastathaa lobhastasmaadetattrayamb tyajet (21). 

XVI.21. De weg naar de hel heeft drie poorten: begeerte, woede en hebzucht; 

deze verwoesten het Zelf. Daarom moet men deze drie vermijden. 

Hellepoort: de poort die naar de hel leidt (naraka). Als men alleen maar aan deze 

poort klopt is het Zelf al vernietigd, dat wil zeggen: kan niet meer voor enig 

menselijk doel worden gebruikt. Omdat deze poort vernietigend is voor het Zelf 

moet iedereen deze drie vermijden: begeerte, woede en hebzucht. Nu wordt dit 

vermijden geprezen. 

etairvimuktah- kaunteya tamodvaaraistribhirnarah -; 
aacaratyaatmanah- szreyastato ya ati paraamb gatim (22). 

XVI.22. O Zoon van Kunti, een mens die van deze drie duistere poorten is 

verlost, doet goede dingen voor het Zelf en bereikt daardoor het Opperste 

Doel.  

Poorten naar duisternis leiden naar de hel (naraka) die vol pijn en illusies is. Hij 

die bevrijd is van begeerte, woede en hebzucht handelt ten bate van het Zelf omdat 

hetgeen hem er eerst vanaf hield, verdwenen is. Door deze daden verkrijgt hij zelfs 

mokswa. 

Laat de Wet uw Leven leiden. 

De Geschriften (szaastra) vormen de autoriteit waarop dit afzien van de asurische 

natuur en het in acht nemen van het goede is gebaseerd. Men zal dit alleen doen op 

het gezag van de Geschriften (szaastra) en van niets anders.  Daarom: 

yah- szaastravidhimutsr-jya vartate kaamakaaratah -; 
na sa siddhimavaapnoti na sukhamb na paraamb gatim (23). 

XVI.23. Hij die de voorschriften van de Geschriften verwaarloost en alleen 

naar zijn begeerte handelt, wordt niet volmaakt of gelukkig, en bereikt het 

Hoogste Doel niet.  

Voorschriften van de Geschriften zijn de geboden van de Veda's in de vorm van 

opdrachten en verboden die duidelijk maken wat wel en niet moet gebeuren. 
Volmaaktheid is de conditie die nodig is om het doel van de mens te bereiken. 

Geluk: in deze wereld. Hoogste Doel: Svarga of Mokswa, hetgeen beide mogelijk is. 

                                                                                                                                             
hij nog relatief vrij is, en hij nog niet herboren is in een toestand waarin hij volledig afhankelijk 
is van anderen. 



276 

 

tasmaacchaastram b pramaan-amb te kaaryaaka aryavyavasthitau; 
jña atvaa szaastravidhaanoktamb karma kartumihaarhasi (24). 

XVI.24. Daarom zijn de Geschriften Uw autoriteit bij wat wel en wat niet 

moet worden gedaan. Nu hoort ge te weten wat Uw plicht is en deze uit te 

voeren volgens de wetten van de Geschriften.  

Autoriteit: de bron van kennis. Wetten van de Geschriften: de Geschriften zijn zelf 

de wet, die luidt: "U dient zo te handelen en dit na te laten." Nu: heeft betrekking 

op de staat waarin de leerling geschikt is voor Karma-Yoga. 

iti daiva asurasampadviyogo na ama s-odaszo 'dhyaayah -. 
Dit is het einde van het zestiende hoofdstuk getiteld: 

DE YOGA VAN HET ONDERSCHEID TUSSEN 

SPIRITUALITEIT EN MATERIALISME. 
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HOOFDSTUK XVII. 

DE DRIE SOORTEN GELOOF. 

De onwetenden, die wel geloven. 

De woorden
270

 van de Heer in XVI.24 gaven Arjuna aanleiding om het volgende te 

vragen en hij sprak: 

arjuna uvaaca: 
ye szaastravidhimutsr-jya yajante szraddhayaa 'nvitaah-; 
tes-aamb nis-t-ha a tu kaa kr -s-n-a sattvamaaho rajastamah- (1). 

Arjuna sprak: 

XVII.1. O Krrswn-a, wat voor een soort geloof hebben zij die de voorschriften uit 

de Geschriften negeren doch vol geloof zijn? Is dit Sattva, Rajas of Tamas? 

Het woord zij wordt niet nader omschreven. Het moet betrekking hebben op 

degenen die vol geloof zijn, dat wil zeggen: zij die denken dat er iets is dat blijft, 

omdat zij wijze mensen observeren. Zij vereren de Goden zonder dat zij op de 

hoogte zijn van de voorschriften die in de Geschriften, de s zruti en de smrrti staan. 

Omdat hier wordt gesproken over mensen die 'vol geloof' zijn kan het zeker niet 

slaan op mensen die de voorschriften wel kennen doch deze bewust negeren en de 

Goden op een manier vereren die er mee in tegenspraak is. We kunnen niet 

aannemen dat mensen vol geloof zijn als zij de voorschriften van de Geschriften 

over het aanbidden van de Goden volkomen negeren
271

 en de Goden vereren op 

een andere manier dan in de Geschriften is aangegeven. Hier wordt dus alleen de 

eerstgenoemde groep bedoeld. De vraag van Arjuna kan dus als volgt worden 

geformuleerd: "Komt de manier waarop zij de Goden vereren voort uit Sattva, 

Rajas of Tamas?" 

De drie soorten Geloof. 

Omdat de Gezegende Heer inzag dat deze in algemene termen gestelde vraag niet 

globaal beantwoord kon worden en tot in details diende te worden behandeld, sprak 

Hij: 

szribhagavaanuvaaca: 
trividhaa bhavati szraddhaa dehinaamb saa svabhaavajaa; 
saattviki raajasi caiva taamasi ceti taam b szr-n-u (2). 

  

                                                           
270 De Heer heeft het lot beschreven van a astika's en na astika's, zij die geloven en nihilisten, van 
mensen die vanuit de geschriften bezien, geloven of niet geloven in de leer. Arjuna vervolgt nu 
met de vraag wat er gebeurt met mensen die wel geloven doch de geschriften niet kennen. 
271 En daarom thuis horen onder de demonen (asura's), zoals in het vorige hoofdstuk is aange-
toond. 
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De Gezegende Heer sprak: 

XVII.2. Het geloof van de belichaamden komt voort uit hun individuele na-

tuur en is drievoudig: Sattvisch, Rajasisch of Tamasisch. Luister nu hiernaar! 

Het geloof waar ge naar vraagt bestaat in drie soorten en wordt geboren uit de 

natuur van het individu (svabhaava). Dit is het sambskaara of de aanleg die bestaat uit 

latent aanwezige indrukken van de goede en slechte handelingen, Dharma en 

Adharma, die zichzelf in stand houden en verricht zijn tijdens vroegere geboorten 

en die manifest aanwezig zijn in het uur van de dood. Sattvisch is het geloof in het 

vereren van de Goden (Deva's) en komt voort uit Sattva. Het geloof in het vereren 

van de Yakswa's en Ra aks wasa's is Rajasisch en is het resultaat van Rajas. Tamasisch is 

het geloof in de Preta's en de Piszaaca's en komt voort uit Tamas. Zorg dat ge het 

drievoudige Geloof begrijpt dat hierna beschreven zal worden. 

sattva anuruupaa sarvasya szraddha a bhavati bhaarata; 
szraddhaamayo 'yamb purus-o yo yacchraddhah- sa eva sah- (3). 

XVII.3. O Bharata, ieders geloof is in overeenstemming met zijn natuur. Een 

mens is wat hij gelooft en is gemaakt uit zijn geloof.  

Ieder staat voor elk levend wezen. De natuur (Sattva) is de antah-karan-a met zijn 

specifieke aanleg of sambsaara. Een mens is Jiva of sambsaarin. Zo: in overeen-

stemming met dat geloof. 

Dus de Sattvische en andere manieren van geloof moeten worden afgeleid uit de 

daarbij behorende gevolgen, dus uit verering van de Goden of de andere 

categorieën. De Heer zegt: 

yajante saattvikaa devaanyaks-araks-aam bsi raajasaah-; 
preta anbhuutagan-aambszca anye yajante taamasaa janaah- (4). 

XVII.4. Sattvische mensen vereren de Goden, Rajasische mensen vereren de 

Yaks wa's
272

en Rakswasa's, terwijl de Tamasische mensen de Preta's en de vele 

Bhuuta's vereren.  

Vele Bhuuta's: bijvoorbeeld de zeven Maatrika's. 

Mensen met een Rajasische en Tamasische manier van geloven. 

Zo worden door een algemeen principe dat in de Geschriften is vastgelegd, de 

Sattvische en andere manieren van geloven bepaald door hun respectievelijke 

gevolgen. Nu is slechts één op de duizend mensen Sattvisch van natuur en 

toegewijd aan de verering van de Goden, terwijl Rajasische en Tamasische wezens 

de grote meerderheid vormen. Waarom is dit zo? 

                                                           
272 Goden als de Vasu's. Yaks wa's als Kubera. Ra akswasa's als Nairr rta. Preta's zijn mensen die als 
Brahmanen zijn geboren en hun ware plichten verzaken en na hun dood een astraallichaam aan-
nemen (Va ayu-deha's). We mogen aannemen dat al deze wezens de gebeden van hun dienaren 
verhoren als zij worden aanbeden. 
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aszaastravihitamb ghoramb tapyante ye tapo janaah-; 
dambhaahan4kaarasambyuktaah- kaamaraagabalaanvitaah- (5). 

XVII.5. Zij die de meest extreme onthoudingen beoefenen die niet door de 

Geschriften worden opgelegd, zijn hypocriet en egoïstisch en dit komt voort 

uit begeerte en hartstocht; ... 

karszayantah- szarirasthamb bhuutagraamamacetasah-; 
maamb caivaantah-szarirasthamb ta anviddhyaasuraniszcayaan (6). 

XVII.6. ... het zijn dwazen die hun lichaam helemaal uithollen en daardoor 

ook Mij kwellen die in hun lichaam woont. Weet dat dit uit een demonische 

natuur voortkomt! 

Extreem: omdat het hunzelf en anderen doet lijden. Komt voort, enzovoorts: kan 

hier ook worden geïnterpreteerd als 'bezeten van begeerte, hartstocht en macht.' 

Hele lichaam: alle organen. Mij: de Naraayan-a en Getuige van hun gedachten en 

daden. Zij kwellen Mij door Mijn leringen te negeren. Weet dat hun besluiten 

demonisch (asurisch) van aard zijn, zodat ge hun kunt vermijden. Aldus luidt het 

advies aan Arjuna. 

Drievoudige Voedsel, Verering, Onthouding en Aalmoezen. 

Nu wordt getoond welke van de drie soorten voedsel, bijvoorbeeld dat wat 

smakelijk en olierijk is, geliefd is bij Sattvische, Rajasische of Tamasische mensen, 

zodat iemand weet of hijzelf een Sattvische, Rajasische of Tamasische natuur 

heeft. De bedoeling is dat hij op basis van zijn voorkeur voor een bepaald soort 

voedsel, bijvoorbeeld dat wat smakelijk en olierijk is, kan stoppen met het eten van 

Rajasisch of Tamasisch voedsel en overgaan op de Sattvische variant. Analoog 

hieraan is het doel van de drievoudige indeling van offeren enzovoorts naar Sattva 

en de andere gun-a's om duidelijk te maken hoe iemand kan ontdekken wat 

Rajasisch of Tamasisch is om dat vervolgens op te geven en zich uitsluitend te 

richten op de Sattvische variant. 

De Heer zegt: 

aahaarastvapi sarvasya trividho bhavati priyah-; 
yajñastapastathaa daanamb tes-aamb bhedamimamb szr-n-u (7). 

XVII.7. Ook het voedsel waarvan men houdt is er in drie soorten, net zoals 

verering, onthouding en het geven van aalmoezen drievoudig zijn. Luister nu 

naar wat het verschil hiertussen is.  

Een ieder: ieder levend wezen dat voedsel tot zich neemt. Hiertussen slaat op 
datgene dat wordt beschreven, namelijk voedsel (aahaara). 

De drie soorten voedsel 

aayuh-sattvabalaarogyasukhapritivivardhanaah-; 
rasyaah- snigdhaah- sthira a hr-dyaa aahaaraah- saattvikapriyaah- (8). 
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XVII.8. Voedsel dat het leven verlengt en energie, levenskracht, gezondheid, 

vreugde en geluk stimuleert, is smakelijk en rijk aan olie, heeft substantie en is 

aanlokkelijk. Sattvische mensen houden hiervan. 

Olierijk: olieachtig en vet. Substantiëel: wat niet snel verteert. 

kat-Tvamlalavan-a atyus-n -atiks-n-aruuks-avidaahinah-; 
aahaaraa raajasasyes-t-aa duh -khaszokaamayapradaah- (9). 

XVII.9. Rajasische mensen houden van voedsel dat bitter, zuur, zout, 

buitengewoon heet, scherp en droog is, en brandt in de maag. Dit voedsel 

veroorzaakt pijn, ellende en ziekte. 

Buitengewoon: slaat hier op alle kwalificaties en er wordt dus bedoeld: 

buitengewoon bitter, buitengewoon heet, enzovoorts. 

yaatayaamamb gatarasamb puutiparyus-itam b ca yat; 
ucchis-t-amapi caamedhyamb bhojanamb taamasapriyam (10). 

XVII.10. Voedsel dat niet vers is en zonder smaak, dat stinkt en bedorven is, 

wat over is gebleven en onrein is, wordt verkozen door Tamasische mensen. 

'Ya atayaama' wordt hier vertaald met niet vers, slecht toebereid, om herhalingen te 

vermijden. Het betekent namelijk letterlijk 'dat wat drie uur geleden is bereid' en 

betekent daarom eigenlijk 'krachteloos'. Dit is zo gedaan omdat het volgende 

woord 'gatarasa' namelijk ook smakeloos betekent, dat wil zeggen: dat het 

krachteloos is. Met stinkt wordt voedsel aangeduid dat een nacht over heeft 

gestaan. Overgebleven: voedsel dat men heeft laten liggen na een maaltijd. Onrein: 

voedsel dat ongeschikt is om te offeren. 

De drie soorten Offers. 

Nu worden drie soorten offers beschreven: 

aphalaakaan4ks-ibhiryajño vidhidr-s-t-o ya ijyate; 
yas -t-avyameveti manah- samaadhaaya sa saattvikah- (11). 

XVII.11. Een Sattvisch offer is een offer dat wordt opgedragen door iemand 

die het resultaat niet begeert, dat volgens de voorschriften van de Wet wordt 

uitgevoerd en met volledige aandacht. 

Met volledige aandacht betekent dat hun plicht het offeren zelf inhoudt en dat er 

geen persoonlijk belang mee gediend mag zijn.  

abhisandhaaya tu phalamb dambhaarthamapi caiva yat; 
ijyate bharataszres-t-ha tamb yajñamb viddhi raajasam (12). 

XVII.12. O Beste der Bharata's, weet dat een Rajasisch offer een offer is dat 

wordt opgedragen om er iets mee te bereiken of om te bedriegen! 

vidhihinamasr-s-t-aannamb mantrahinamadaks-in -am; 
szraddhaavirahitamb yajñamb ta amasamb paricaks-ate (13). 
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XVII.13. Een offer wordt Tamasisch genoemd als het tegen de voorschriften 

ingaat, waarbij geen voedsel wordt geschonken en geen mantra's worden 

gezegd, geen giften worden verstrekt en het geloof volledig afwezig is.  

Geschonken: aan de brahmanen. Geen mantra's worden gezegd: waarbij de 

hymnen verkeerd worden uitgesproken. Giften: de voorgeschreven bijdragen aan 

de priesters. 

Fysieke disciplines. 

Nu worden de drie soorten disciplines beschreven: 

devadvijagurupraajñapuujanamb szaucamaarjavam; 
brahmacaryamahimbsaa ca szaariramb tapa ucyate (14). 

XVII.14. De fysieke disciplines bestaan uit de verering van de Goden, degenen 

die tweemaal geboren zijn, de guru's en wijze mensen, en verder zuiverheid, 

oprechtheid, kuisheid en niemand kwaad doen.  

Fysieke disciplines worden door het lichaam uitgevoerd, dat wil zeggen: het 

lichaam staat centraal bij de handeling en handelt. Meer hierover wordt door de 

Heer gezegd in XVIII. 15. 

Discipline in het spreken. 

anudvegakaramb vaakyamb satyamb priyahitamb ca yat; 
svaadhyaayaabhyasanamb caiva vaan4mayamb tapa ucyate (15). 

XVII.15. De discipline van het spreken is die manier van spreken waarbij 

niemand wordt gekwetst, die waar is, en aangenaam en weldadig. De oefening 

die hierbij hoort, is studie. 

Door opwinding wordt levende wezens pijn gedaan. Aangenaam en weldadig: in 

zowel het zichtbare als onzichtbare. Spraak wordt gekenmerkt door zijn kwaliteiten 

als 'niemand kwetsen' en dergelijke. Alle hierboven genoemde kwaliteiten horen 

onverbrekelijk bij elkaar. Spreken tot mensen, waarbij weliswaar niemand wordt 

gekwetst, doch waarbij één of meer van de andere kwaliteiten als waar, aangenaam 

of weldadig ontbreken, is niet de discipline van spraak. Ook spraak waarbij waar-

heid wordt gesproken doch waarbij één of meer van de andere kwaliteiten ontbre-

ken, is niet de discipline van spraak. Dit geldt evenzeer voor spraak die weliswaar 

aangenaam is doch waarbij één van de andere kwaliteiten ontbreekt en tevens voor 

spraak die alleen maar weldadig is. Waaruit bestaat deze discipline dan wel? Dit is 

spraak
273

 die waarheid bevat en niet kwetsend is, die aangenaam is en weldadig. 

Een voorbeeld hiervan is: "Wees kalm, mijn zoon, bestudeer de Veda's en beoefen 
yoga; dit zal je goed doen." De oefening van studie: in overeenstemming met de 

voorschriften. 

                                                           
273 Dat wil zeggen: de discipline die specifiek met spraak te maken heeft en waarin het spreken 
primair is. 
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Geestelijke discipline. 

manah-prasaadah- saumyatvamb maunamaatmavinigrahah-; 
bhaavasambszuddhirityetattapo maanasamucyate (16). 

XVII.16. De geestelijke discipline omvat vrede, goedhartigheid, 

zwijgzaamheid, zelfbeheersing en zuiverheid van geest. 

Goedhartigheid: de geestelijke staat die men kan herkennen aan zijn uiterlijke 

kenmerken als openheid van het gelaat. Zwijgzaamheid: ook de stilte in het spreken 

wordt noodzakelijkerwijze voorafgegaan door beheersing van de gedachten. Het 

resultaat staat hier dus voor zijn oorzaak, namelijk deze beheersing van de 

gedachten. Zelfbeheersing: de algehele beheersing van de geest. Dit moet worden 

onderscheiden van zwijgzaamheid (mauna) wat beheersing over die gedachten 

omvat die met het spreken te maken hebben. Zuiverheid van geest: oprecht zijn in 

de relatie met andere mensen. 

De drie Disciplines volgens de Gun-a's. 

De Heer gaat verder met te laten zien dat de hiervoor genoemde disciplines: fysiek, 

spraak en geestelijk, die door de mens worden toegepast, kunnen worden 

geclassificeerd volgens Sattva en de andere gun-a's. 

szraddhayaa parayaa taptamb tapastattrividhamb naraih-; 
aphalaakaan4ks-ibhiryuktaih - saattvikamb paricaks-ate (17). 

XVII.17. Deze drievoudige discipline die door vrome
274

 mensen met een 

standvastig geloof wordt uitgevoerd zonder het resultaat op te eisen, wordt 

Sattvisch genoemd. 

Drievoudig: omdat het slaat op het lichaam, het spreken en de geest. Standvastig 
geloof: geloof in de dingen die in de Geschriften worden geleerd. 

satka aramaanapuujaartham b tapo dambhena caiva yat; 
kriyate tadiha proktamb raajasamb calamadhruvam (18). 

XVII.18. De discipline die worden uitgevoerd om eer, respect en eerbied te 

verkrijgen en die gepaard gaat met bedrog
275

 hoort bij deze wereld
276

zegt 

men, en is Rajasisch, vol twijfel en aan tijd gebonden. 

Verkrijgen van eerbied: bijvoorbeeld 'dit is een goede brahmaan met veel 

discipline.' Eer: de handeling van het opstaan om te groeten, een eerbiedige 

begroeting te maken. Eerbied: bijvoorbeeld het voeten wassen, aanbidden of 

voeden. Twijfel: omdat het slechts een tijdelijk effect betreft. 

                                                           
274 Met een evenwichtige geest, die niet wordt beïnvloed door succes of mislukking. 
275 Zonder het ware geloof, alleen uiterlijk vertoon. 
276 Levert alleen in deze wereld resultaat op. 
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muud-hagraahen-aatmano yatpid-ayaa kriyate tapah-; 
parasyotsaadanaarthamb vaa tattaamasamudaahr-tam (19). 

XVII.19. De discipline die vol dwaasheid en zelfkwelling is of die gericht is op 

het vernietigen van andere mensen, is Tamasisch. 

De drie soorten Gaven. 

Nu worden de drie soorten gaven beschreven: 

daatavyamiti yaddaanamb diyate 'nupakaarin -e; 
desze kaale ca paatre ca taddaanamb saattvikamb smr-tam (20). 

XVII.20. Die gave is Sattvisch die wordt gegeven aan iemand die men niets 

verplicht is, op het juiste moment en in de juiste omstandigheden en aan de 

juiste persoon omdat men weet dat het een plicht is om te geven. 

Gegeven aan iemand: iemand iets geven die niets kan teruggeven of aan iemand 

die dat wel zou kunnen zonder dat men het terugvraagt. Plaats: als Kurukswetra, 

enzovoorts. Tijd: Sambkraanti (het overgaan van de zon van het ene dierenriemteken 

naar het volgende), enzovoorts. Juiste persoon: namelijk geleerd in de zes 

wetenschappen (an4ga's). 

yattu pratyupakaara arthamb phalamuddiszya vaa punah-; 
diyate ca pariklis-t-amb taddaanamb raajasamb smr-tam (21). 

XVII.21. Rajasisch is de gave die wordt gedaan met de bedoeling er iets voor 

terug te krijgen, die op resultaat is gericht of die met tegenzin wordt gegeven. 

Met de bedoeling enzovoorts: houdt in dat men hoopt dat men het te zijner tijd 

weer terug zal krijgen of dat men via deze gave een beloning in de toekomst zal 

verkrijgen.  

adeszakaale yaddaanamapaatrebhyaszca diyate; 
asatkr-tamavajñaatamb tattaamasamudaahr-tam (22). 

XVII.22. De gave die op het verkeerde moment, op de verkeerd plaats en aan 

de verkeerde persoon wordt gegeven, zonder respect en op een beledigende 

manier is Tamasisch. 

Op het verkeerde moment en plaats: bijvoorbeeld op een plaats die niet is gewijd 

en wordt geassocieerd met mleccha's (niet-Ariërs) en met wereldlijke zaken. Op 
een ongunstig moment: op een ongunstig tijdstip, dat wil zeggen: bijvoorbeeld niet 

tijdens de overgang van de zon van het ene dierenriemteken naar het andere. 

Verkeerde personen: als dwazen en bedriegers. Zonder respect: op onaangename 

toon, zonder dat de voeten worden gewassen of zonder enige eerbied hoewel de 
gift zelf op het juiste moment en plaats wordt gedaan. 
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Hoe men deze verkeerde handelingen kan verbeteren. 

Om offers, giften en onthoudingen op de juiste manier te kunnen doen worden de 

volgende instructies gegeven: 

Ômb tatsaditi nirdeszo brahman -astrividhah- smr -tah-; 
braahman-aastena vedaas zca yajñaaszca vihitaah- puraa (23). 

XVII.23. "ÔM, TAT, SAT" is de drievoudige benaming van Brahman
277

. 

Hiermee werden van oudsher
278

 de brahman-a's, de Veda's en de offers 

bevestigd. 

Benamingen gegeven: in de Vedaanta door de kenners van Brahman. Hiermee: dat 

wil zeggen met deze drievoudige benaming. Dit wordt zo gezegd om deze 

drievoudige benaming te loven. 

tasmaadomityudaahr-tya yajñada anatapah-kriyaah-; 
pravartante vidhaanokta ah- satatamb brahmavaadinaam (24). 

XVII.24. Daarom beginnen de kenners van Brahman
279

 het offeren, het 

schenken en hun disciplines, die in de Geschriften worden opgedragen, altijd 

met het uitspreken van 'Ôm.' 

Offeren: het uitvoeren van handelingen als een vorm van offer, enzovoorts.  

tadityanabhisandhaaya phalamb yajñatapah-kriyaah-; 
da anakriyaaszca vividhaah- kriyante moks-akaan4ks-ibhih- (25). 

XVII.25. Zij die bevrijding zoeken zeggen 'Tat' voordat zij offeren, disciplines 

uitvoeren of schenkingen doen en eisen het resultaat niet op.  

Het zeggen van 'Tat': het uitspreken van 'Tat' als benaming van Brahman. Het 
resultaat: van het offer, enzovoorts. Schenkingen: van bijvoorbeeld land, goud, 

enzovoorts. 

Het gebruik van 'Ôm' en van 'Tat' is uitgelegd, nu wordt het gebruik van het woord 

'Sat' verklaard: 

sadbhaave saadhubhaave ca sadityetatprayujyate; 
praszaste karman-i tatha a sacchabdah- paartha yujyate (26). 

XVII.26. O Paartha, het woord 'Sat' wordt gebruikt in de betekenis van 

werkelijkheid of waarheid en ook om een juiste handeling aan te duiden. 

Het woord 'Sat' wordt gebruikt als benaming van Brahman om het werkelijke aan 

te geven in iets onwerkelijks, zoals de geboorte van een zoon, of om aan te geven 

dat iemand een goede levenswijze heeft terwijl dat eigenlijk niet zo is.  

                                                           
277 Als een offerceremonie niet juist wordt bevonden, kan deze worden geperfectioneerd door het 
uitspreken van een van de drie namen. 
278 Vanaf het begin van de schepping door Praja apati. 
279 Brahman staat hier voor Veda. 
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Het wordt ook gebruikt bij een gebeurtenis als een huwelijk en dergelijke
280

.  

yajñe tapasi daane ca sthitih- saditi cocyate; 
karma caiva tadarthiyamb sadityevaabhidhiyate (27). 

XVII.27. Toewijd zijn aan het offeren, schenken en disciplines uitvoeren 

wordt ook 'Sat' genoemd evenals alle handelingen die hiermee verbonden zijn.  

Offeren: de handeling van het offeren. Wordt genoemd: door de geleerden. 

Hiermee: offer, schenking en discipline; of 'tadarthiyam karma' kan worden 

uitgelegd als handelingen die worden opgedragen aan de Heer waarvan de 

drievoudige benaming hier wordt toegelicht. Als men offert, geeft en discipline 

beoefent op een niet-Sattvische en onvolmaakte manier, worden deze handelingen 

alsnog Sattvisch en volmaakt als men in alle vertrouwen de drievoudige benaming 

van Brahman erbij gebruikt. 

Handelingen zonder geloof zijn vruchteloos. 

Omdat al deze handelingen volmaakt worden als zij in volledig vertrouwen worden 

uitgevoerd, geldt: 

aszraddhayaa hutamb dattamb tapastaptamb kr-tam b ca yat; 
asadityucyate paartha na ca tatpretya no iha (28). 

XVII.28. O Paartha, alles wat zonder geloof is geofferd, gegeven of gedaan, en 

welke discipline ook is beoefend, wordt 'asat' genoemd. Het is zonder 

betekenis, zowel hier als in het hiernamaals.  

Gegeven: aan de brahmanen. Gedaan: bijvoorbeeld uit aanbidding of 

gehoorzaamheid. Asat: omdat dit volledig naast de weg ligt waarmee Ik (de IIszvara) 

kan worden bereikt. Zonder betekenis: het heeft geen waarde omdat het door de 

wijzen wordt verworpen, alhoewel er veel inspanning aan wordt besteed.  

Samenvatting van dit hoofdstuk. 

Hetgeen in dit hoofdstuk is geleerd kan als volgt worden samengevat: "Er zijn 

toegewijde mensen die geloven ondanks hun onbekendheid met de Geschriften, en 

al naargelang de essentie van hun geloof kunnen zij Sattvisch, Rajasisch of Tama-

sisch worden genoemd. Zij zouden zuivere Sattva moeten ontwikkelen door het 

Rajasisch en Tamasisch offeren, schenken en discipline beoefenen te vermijden, 

                                                           
280 Dit kan als volgt worden uitgelegd: een zoon die wordt geboren komt tot bestaan. Vanuit het 
standpunt van het Absolute bestaat hij helemaal niet. Dus het woord 'Sat' dat 'werkelijk' betekent 
en alleen op Brahman van toepassing is die als enige werkelijk is, wordt ook gebruikt voor een 
zoon die onwerkelijk is of slechts ogenschijnlijk werkelijk is. Op een vergelijkbare manier wordt 
het woord 'Sat' dat alleen van toepassing is op Brahman, die volkomen waarheid en goedgunstig-
heid is, ook gebruikt voor iemand wiens gedrag niet waar of slechts gedeeltelijk waar is, en 
evenzo voor een handeling die niet of slechts gedeeltelijk gunstig is. Dit wordt uitsluitend gezegd 
om te illustreren hoe de naam van Brahman verplicht kan worden verbonden met offers, schen-
kingen en disciplines die niet goed worden uitgevoerd met de bedoeling om deze juist te vervol-
maken. 
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evenals het gebruik van Rajasisch en Tamasisch voedsel, en uitsluitend de Sattvi-

sche vormen te beoefenen of te gebruiken. Als men offert, geeft en discipline beoe-

fent op een niet-volmaakte manier worden deze handelingen alsnog Sattvisch en 

volmaakt als men in alle vertrouwen de drievoudige benaming van Brahman 'Ôm', 

'Tat' en 'Sat' uitspreekt. Als hun rede (buddhi) op deze manier is gezuiverd, moeten 

zij zich gaan verdiepen in de studie van de Geschriften en in de opvolgende onder-

zoekingen naar de natuur van Brahman. Daardoor verkrijgen zij een directe onder-

vinding van Waarheid en worden uiteindelijk bevrijd."  

iti szraddha atrayavibhaagayogo naama saptadaszo 'dhyaayah-. 
Dit is het einde van het zeventiende hoofdstuk getiteld: 

DE YOGA VAN HET ONDERSCHEID TUSSEN 

DE DRIE SOORTEN GELOOF. 
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HOOFDSTUK XVIII. 

BESLUIT. 

Het Onderscheid tussen 'Sambnyaasa' en 'Tyaaga'. 

In dit hoofdstuk vervolgt de Heer met een samenvatting van de gehele leer van de 

Gitaa S Zaastra en van de Veda's. Waarlijk alles wat in de voorgaande hoofdstukken is 

onderwezen wordt in dit hoofdstuk samengevat. Arjuna vraagt echter alleen naar 

het verschil in betekenis tussen 'sam bnya asa' en 'tyaaga'. 

arjuna uvaaca: 
sambnyaasasya mahaabaaho tattvamicchaami veditum; 
tyaagasya ca hr-s-ikes za pr-thakkeszinis-uudana (1). 

Arjuna sprak: 

XVIII.1. O Machtigarmige, ik wens de waarheid te kennen zowel over sambny-

aasa als over tyaaga, O Hrrswikesza en Doder van Keszin. 

Sambnyaasa: de betekenis van het woord 'sam bnyaasa'. Tya aga: de betekenis van het 

woord 'tyaaga'. Zowel: slaat op het onderscheid tussen deze woorden. Keszin was een 

Asura die door de Heer, zoon van Vasudeva, werd gedood en daarom wordt de 

Heer aangesproken als 'Kesziniswuudana,' de Doder van Kes zin. 

De woorden 'sam bnyaasa' en 'tya aga' zijn in de voorgaande hoofdstukken regelmatig 

gebruikt, echter zonder dat de betekenis duidelijk is aangegeven. Omdat Arjuna dit 

wenst te weten en de Heer dit aan Arjuna duidelijk wil maken zegt Hij het volgen-

de tegen Arjuna: 

szribhagavaanuvaaca: 
kaamyaanaamb karman-aamb nyaasamb sambnyaasamb kavayo viduh-; 
sarvakarmaphalatyaagamb praahustyaagamb vicaks-an-aah- (2). 

De Gezegende Heer sprak: 

XVIII.2. De Wijzen weten dat 'sambnya asa' het afstand doen is van wensen en 

handelingen, 'tyaaga' is volgens de geleerden het opgeven van alle resultaten 

van handelingen. 

Enkele wijzen verstaan onder 'sambnya asa' het opgeven van kaamya-karmaan-i, of te 

wel handelingen zoals het Aszvamedha, het Paardenoffer, waarbij het resultaat 

wordt opgeëist. De geleerden verklaren dat 'tya aga' afstand doen betekent van de 

resultaten van alle handelingen die zijn uitgevoerd. Dit geldt voor zowel nitya als 

naimittika, gewone en bijzondere plichten, en voor de resultaten ervan die aan 

degene die ze verricht, kunnen toekomen.  

De betekenis van deze twee woorden is het opgeven van resultaatgerichte 

handelingen en het opgeven van de resultaten ervan en voor zover het dit opgeven 
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betreft, betekenen zowel 'sambnya asa' als 'tya aga' ongeveer hetzelfde. Woorden als 

'pot' en 'doek' bijvoorbeeld, verschillen veel meer van elkaar.
281

 

 Tegenwerping: Men zegt dat nitya en naimittika handelingen, gewone en 

bijzondere plichten, geen resultaat zouden opleveren. Hoe kan er dan over een 

opgeven van het resultaat worden gesproken? Dit is hetzelfde als spreken over het 

afstand doen van de zoon van een onvruchtbare vrouw. 

 Antwoord: Dit bezwaar is niet terecht omdat volgens de Heer gewone en 

bijzondere verplichtingen hun eigen resultaten voortbrengen hetgeen Hij in dit 

hoofdstuk in vers 12 zal aantonen. Hierin zegt Hij dat alleen sambnya asins, zij die de 

wens naar resultaat van handelingen hebben opgegeven, niet meer gebonden zijn 

door dit resultaat, terwijl degenen die geen sambnyaasin zijn, verplicht zijn om de 

vruchten te oogsten van de gewone handelingen die zij nu eenmaal moeten 

uitvoeren. 

Moeten onwetende Mensen handelen of niet? 

tya ajyamb dos-avadityeke karma praahurmanis-in -ah-; 
yajñadaanatapah-karma na tya ajyamiti caapare (3). 

XVIII.3. Sommige wijzen zeggen dat alle handelingen slecht zijn en moeten 

worden opgegeven, terwijl anderen zeggen dat offerhandelingen, schenkingen 

en disciplines niet moeten worden opgegeven. 

Sommige filosofen die de leer van de Saambkhya's of een andere leer aanhangen, 

zeggen dat alle handelingen slecht zijn en moeten worden opgegeven, ook door 

degenen die geschikt zijn voor Karma-Yoga. Slecht: dit kan betekenen dat alle 

Karma als slecht moet worden opgegeven omdat het de oorzaak is van 

gehechtheid, maar het kan ook betekenen dat het net zoals hartstochten en andere 

slechte gewoonten moet worden opgegeven. Over dezelfde soort personen, dat wil 

zeggen: zij die geschikt zijn voor Karma-Yoga, zeggen anderen dat 

offerhandelingen, schenkingen en disciplines niet moeten worden opgegeven. De 

Karma-Yogi's zijn hier het onderwerp van discussie waarover deze verschillende 

meningen worden geformuleerd en het gaat niet over de jña ana-niswtwha's, zij die aan 

wijsheid zijn toegewijd, de sambnya asins die alle wereldlijke zaken achter zich 

hebben gelaten. Zij die zijn uitgestegen boven de weg van Karma (zie III.3) 

worden hier niet bedoeld.  

Tegenwerping: Evenals de personen die gekwalificeerd zijn voor handelingen, die 

in dit hoofdstuk aan de orde zijn, waarin de gehele leer van de szaastra wordt 

samengevat, zouden ook de Sa ambkhya's, zij die aan wijsheid zijn toegewijd, 
onderwerp van discussie kunnen zijn, alhoewel hun weg al in III.3 is uitgelegd. 

                                                           
281 Het zou niet in overeenstemming zijn met het algemene spraakgebruik om deze twee woorden 
verschillend uit te leggen. Zoals hier aangegeven, is er slechts een gradueel verschil. 
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Antwoord: Nee omdat het ondenkbaar is dat zij door misleiding of pijn hun plicht 

opgeven. Ter verklaring: Saambkhya's, mensen van kennis, zien in het Zelf geen 

enkele pijn die uit lichamelijke problemen voortkomt, omdat wensen en pijn 

kenmerken zijn van Kswetra of materie. Daarom geven zij geen handelingen op uit 

vrees voor lichamelijke problemen of pijn. Ook nemen zij in het Zelf geen 

handelingen waar. Alleen als zij misleid zouden zijn en ooit in het Zelf 

handelingen zouden zien, zou het mogelijk zijn dat zij verplichte handelingen 

zouden opgeven. In werkelijkheid geven zij handelingen op, omdat zij inzien dat 

handelingen bij gun-a's horen en zij denken, 'dat zij helemaal niets doen' (V.8). Hoe 

mensen die de waarheid kennen handelingen opgeven, is beschreven in V.13. 

Alleen de andere groep personen die de ware natuur van het Zelf niet kennen en 

geschikt zijn voor handelingen, worden daarom bestempeld als Tamasische en 

Rajasische mensen die dingen verzaken (tya agins) om het loslaten van de resultaten 

van handelingen te prijzen, waartoe degenen overgaan die handelen en het Zelf niet 

kennen. Slechts in dit geval kan men aannemen dat een plicht wordt verzaakt uit 

misleiding of angst voor lichamelijk ongemak. De werkelijke sambnya asin, hij die de 

gun-a's heeft overstegen, is door de Heer beschreven als 'iemand die alle handeling 

opgeeft en stil is en met alles tevreden, zonder woonplaats en standvastig van geest' 

(XVIII.16-18). Daarna beschrijft de Heer de toewijding van hem als 'de 

uiteindelijke vervolmaking van kennis' (XVIII.50). Het gaat hier dus niet over 

sambnya asins, die aan wijsheid zijn toegewijd. Het afstand doen van handelingen 

wordt hier sambnya asa genoemd omdat dit Sattvisch is in tegenstelling tot de 

Tamasische en Rajasische manier van afstand doen van handelingen. Dit is niet het 

werkelijke, boven alles uitstekende opgeven van alle handelingen. 

Tegenwerping: In XVIII.11 wordt de reden aangegeven waarom het afstand doen 

van alle handelingen onmogelijk is en daarom kan er in dit verband alleen maar 

werkelijke sambnya asa zijn bedoeld. 

Antwoord: Dit is niet zo, omdat het betreffende vers dat deze reden beschrijft al-

leen maar bedoeld is om een ander voorschrift te prijzen. Net zoals het vers XII.12 

'het afstand doen wordt direct gevolgd door vrede' ook alleen bedoeld is om het 

afstand doen van de resultaten van handelingen te prijzen. Het wordt tegen Arjuna 

gezegd die het Zelf niet kent en daarom niet één van de wegen kan volgen waar-

over hiervoor gesproken is. Nogmaals, het is dus alleen maar bedoeld om het af-

stand doen van de resultaten van handelingen te prijzen. Daarom kan niemand 

uitzonderingen aangeven op het gezegde: "Hij die zichzelf beheerst en de gedachte 

aan handelingen heeft opgegeven, verblijft gelukzalig in zijn lichaam, de stad met 

negen poorten, en doet totaal niets noch laat hij iets doen" (V.13). Deze verschil-
lende opvattingen over sambnyaasa en tya aga hebben dus alleen betrekking op de 

mensen voor wie handelingen zijn bedoeld. De Saambkhya's die de Opperste Werke-

lijkheid aanschouwen, hoeven daarentegen alleen maar de weg van kennis te vol-

gen en daarbij afstand te doen van alle handelingen. Er is voor hen niets anders te 
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doen en de andere opvattingen die hier naar voren zijn gebracht slaan niet op hen. 

Dit is uiteengezet in het commentaar op II.21 en het begin van het derde hoofdstuk. 

Het Decreet van de Heer is dat Onwetenden moeten handelen. 

niszcayamb szr-n-u me tatra tyaage bharatasattama; 
tya ago hi purus-avyaaghra trividhah- samprakirtitah- (4). 

XVIII.4. O Beste van de Bharata's, hoor van Mij de waarheid over afstand 

doen! O Arjuna, er zijn drie soorten van afstand doen. 

Luister naar de waarheid in Mijn woorden over de alternatieven bij afstand doen en 

verzaking. Afstand doen (tyaaga) is door de Heer gebruikt om aan te geven dat 

'tya aga' en 'sambnya asa' hetzelfde betekenen. Met drie soorten wordt Tamasisch en 

dergelijke bedoeld zoals in de szaastra's is aangegeven. Omdat het moeilijk te 

begrijpen is dat het drievoudig afstand doen, wat met de woorden 'tya aga' en 

'sambnya asa' is aangeduid, alleen bestemd is voor iemand die het Zelf niet kent en 

voor wie het handelen is bedoeld, kan Ik alleen de echte waarheid hierover 

onderwijzen. Dit geldt dus niet voor iemand die de Opperste Werkelijkheid 

aanschouwt. Leer daarom van Mij wat Mijn voorschrift is over de ware leer van de 

szaastra! Wat behelst dit voorschrift? 

De Heer spreekt: 

yajñadaanatapah-karma na tya ajyamb kaaryameva tat; 
yajño daanamb tapaszcaiva paavanaani manis-in -aam (5). 

XVIII.5. Offers brengen, schenkingen doen en disciplines beoefenen moeten 

niet worden opgegeven doch zijn noodzakelijk. Deze drie zuiveren de wijze 

mensen. 

Deze drie soorten handelingen moeten worden uitgevoerd, omdat zij de wijze men-

sen zuiveren, die geen begeerte hebben naar de resultaten van handelingen. 

De verplichte Handelingen moeten worden uitgevoerd 

 zonder eraan gehecht te zijn. 

eta anyapi tu karmaan-i san4gamb tyaktvaa phalaani ca; 
kartavyaaniti me paartha niszcitamb matamuttamam (6). 

XVIII.6. O Zoon van Prrtthaa, zelfs deze handelingen moeten worden uitgevoerd 

zonder gehecht te zijn aan de resultaten. Dit is Mijn gezaghebbende uitspraak. 

Deze handelingen: hiermee zijn bedoeld offers brengen, schenkingen doen en 

disciplines beoefenen die een mens zuiveren en moeten worden uitgevoerd zonder 

eraan gehecht te zijn terwijl men de resultaten ervan opgeeft. Er werd een stelling 
geformeerd met de woorden: "Hoor van Mij de waarheid" (XVIII.4) met als 

argument dat offers brengen enzovoorts, zuiverend werkt. De woorden: "Zelfs deze 

handelingen moeten worden uitgevoerd zonder gehecht te zijn aan de resultaten. 

Dit is Mijn gezaghebbende uitspraak," zijn dan de conclusie van de voorgaande 

stelling in XVIII.4: "Zelfs deze handelingen moeten worden uitgevoerd" en is niet 
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een nieuwe stelling omdat het beter is om deze passage te koppelen aan het 

voorgaande. Het woord 'zelfs' betekent dat deze handelingen moeten worden 

uitgevoerd door iemand die bevrijding zoekt, alhoewel zij ook de oorzaak zijn van 

gebondenheid bij iemand die gehecht is aan handelingen en het resultaat opeist. De 

woorden 'zelfs deze' kunnen zeker niet op andere handelingen slaan. Anderen 

zeggen echter: "Aangezien verplichte (nitya) handelingen geen resultaten 

opleveren, is het niet terecht om te zeggen 'zonder gehecht te zijn aan de 

resultaten'." Met de woorden 'zelfs deze handelingen' onderwijst de Heer dat zelfs 

handelingen die uit begeerte worden verricht, dus zelfs kaamya, dat wil zeggen: 

handelingen die op resultaat zijn gericht in tegenstelling tot nitya ofwel verplichte 

handelingen, moeten worden uitgevoerd. Hoeveel te meer geldt dit dan voor de 

verplichte handelingen als offers brengen, schenkingen doen en disciplines 

beoefenen. 

Het is niet juist om het zo te stellen, omdat met de woorden ‘offers brengen, 

schenkingen doen en disciplines beoefenen zuiveren de wijze mensen' is 

aangegeven, dat zelfs verplichte handelingen resultaat opleveren (XVIII.5). 

Wanneer zou iemand die bevrijding zoekt en zelfs de verplichte handelingen 

opgeeft omdat ze hem kunnen binden dan op resultaatgerichte handelingen kunnen 

uitvoeren? 'Zelfs deze handelingen' kan niet slaan op resultaatgerichte (ka amya) 

handelingen aangezien deze zijn verworpen als het slechte pad (II.49) en 

uitdrukkelijk als de oorzaak van gehechtheid zijn aangegeven (III.9, II.45, IX.20, 

21) en niets met deze paragraaf te maken hebben. 

Tamasische en Rajasische Wijze van Afstand doen van Handelingen 

Daarom geldt voor iemand die naar bevrijding zoekt en die onwetend is dat hij 

handelingen moet verrichten: 

niyatasya tu sambnya asah- karman-o nopapadyate; 
mohaattasya paritya agasta amasah - parikirtitah- (7). 

XVIII.7. Het afstand doen van een voorgeschreven handeling is waarlijk 

onjuist. Het uit onwetendheid nalaten hiervan wordt Tamasisch genoemd. 

Onjuist: omdat aangegeven is dat zo'n handeling een onwetend iemand zuivert. 

Beweren dat een plicht moet worden nagekomen en er dan afstand van doen is een 

contradictio in terminis. Daarom komt deze vorm van afstand doen voort uit 

onwetendheid en wordt daarom Tamasisch genoemd omdat onwetendheid gelijk is 

aan Tamas. 

Bovendien: 

duh-khamityeva yatkarma kaayakleszabhayaattyajet; 
sa kr-tvaa raajasamb tya agamb naiva tyaagaphalamb labhet (8). 

XVIII.8. Afstand doen van een handeling omdat het pijnlijk is of uit vrees 

voor lichamelijk lijden, is Rajasisch, en degene die dit doet zal het resultaat 

van het afstand doen niet verkrijgen.  
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Hij verkrijgt geen moks wa, wat het resultaat is van het verzaken van alle 

handelingen indien deze vergezeld gaan van wijsheid. 

Afstand doen van Handelingen is Sattvisch. 

Wat is de Sattvische manier van afstand doen? Dit zegt de Heer: 

kaaryamityeva yatkarma niyatamb kriyate 'rjuna; 
san4gamb tyaktvaa phalamb caiva sa tyaagah- saattviko matah- (9). 

XVIII.9. O Arjuna, elke verplichte handeling die wordt gedaan omdat deze nu 

eenmaal gedaan moet worden zonder gehechtheid en zonder het resultaat op 

te eisen, wordt Sattvisch genoemd. 

Zonder gehechtheid, enzovoorts: Zoals wij hebben gezegd vormen de woorden van 

de Heer de autoriteit waarop de uitspraak is gebaseerd dat verplichte (nitya) 

handelingen resultaat voortbrengen. Anders gezegd: Een onwetend mens zou zelfs 

kunnen aannemen, dat de resultaten van verplichte handelingen weliswaar niet 

worden vermeld in de Geschriften, maar dat het uitvoeren ervan een resultaat 

oplevert als zelfvernieuwing, omdat daarmee pratyavaya, de zonde van 

nalatigheid, kan worden vermeden. Ook deze veronderstelling wordt tenietgedaan 

door de woorden 'zonder het resultaat op te eisen.' Daarom zijn die woorden op hun 

plaats. Met opgeven wordt het opgeven van alle gehechtheid aan het resultaat van 

de verplichte handeling zelf bedoeld.  

Tegenwerping: Het onderwerp van deze paragraaf (XVIII.4, enzovoorts) is de drie 

soorten van afstand doen van handelingen die 'sambnya asa' worden genoemd. Van 

deze drie zijn de Tamasische en Rajasische varianten behandeld. Hoe kan het 

afstand doen van gehechtheid en van de resultaten van handelingen de derde soort 

worden genoemd? Dat lijkt zoiets als zeggen: "Er zijn drie Brahmanen gekomen 

waarvan er twee bedreven zijn in de zes wetenschappen of s waddan4ga's, en de derde is 

een Kswatriya." 

Antwoord: Dit bezwaar is hier niet van toepassing omdat het doel van deze 

paragraaf is om het afstand doen van de resultaten van handelingen te prijzen in 

relatie tot het afstand doen van handelingen, dat wil zeggen: door beide methoden 

van afstand doen met elkaar te vergelijken. Het afstand doen van handelingen en 

het afstand doen van het opeisen van de resultaten ervan lijken in zoverre op elkaar 

dat het allebei afstand doen betreft. Op overeenkomstige wijze wordt door het 

verwerpen van twee soorten afstand doen van handelingen, de Tamasische en 

Rajasische, het afstand doen van het opeisen van de resultaten van handelingen 

geprezen als de Sattvisch manier van afstand doen. Hiervoor worden de woorden 
gebruikt 'deze manier van afstand doen wordt Sattvisch genoemd.' 

Van het Afstand doen tijdens Handelingen tot het Afstand doen van alle 

Handelingen. 

Wanneer een mens die bestemd is voor Karma-Yoga, verplichte handelingen uit-

voert zonder gehechtheid en zonder het resultaat op te eisen, wordt zijn innerlijke 
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orgaan (antah-karan-a) zuiver, omdat dit niet besmet wordt door het verlangen naar 

resultaat en wordt hersteld door het uitvoeren van verplichte handelingen. Eenmaal 

zuiver en stil geworden is het innerlijk orgaan klaar voor het beschouwen van het 

Zelf. De Heer vervolgt nu om te laten zien hoe een mens wiens innerlijk orgaan is 

gezuiverd door het uitvoeren van verplichte handelingen en die klaar is om kennis 

over het Zelf te ontvangen, geleidelijk aan jña ana-niswtthaa of toewijding aan kennis 

kan verkrijgen: 

na dves-t-yakuszalamb karma kuszalamb naanus-ajjate; 
tyaagi sattvasamaavis -t-o medhaavi chinnasambszayah- (10). 

XVIII.10. Hij haat geen slechte handeling en is ook niet gehecht aan een 

goede, hij heeft het opgegeven en is doordrongen van Sattva, vervuld van 

wijsheid en al zijn twijfels zijn verdwenen. 

Slechte handeling is Ka amya-karma, de op resultaatgerichte handeling die de 

oorzaak wordt van sambsaara door een lichaam voort te brengen. Hij haat deze niet 

door te denken: "Wat is het nut ervan?" Goede handeling is nitya-karma, de 

verplichte handeling. Hij hecht er niet aan door te denken dat het door zuivering 

van het hart, en door het verkrijgen van kennis en toewijding aan kennis, tot moks wa 

leidt. Over wie gaat het hier? Het gaat over degene die gehechtheid en wensen 

heeft opgegeven en die na gehechtheid aan handelingen en het opeisen van het 

resultaat te hebben opgegeven, verplichte handelingen uitvoert (nitya-karma). 

Wanneer is er geen sprake van het haten van slechte handelingen en wanneer is hij 

niet gehecht aan goede? Als hij is doordrongen van Sattva en onderscheid kan 

maken tussen het Zelf en het niet-Zelf. Als hij is doordrongen van Sattva wordt hij 

begiftigd met wijsheid, met kennis van het Zelf. Naarmate hij wijsheid verkrijgt, 

wordt zijn twijfel die uit onwetendheid voortkomt, omgehakt door de overtuiging 

dat het verblijven in de ware natuur van het Zelf de enige manier is om de Hoogste 

Gelukzaligheid te verkrijgen en dat er geen andere manier is. 

Het betekent dat van een mens, die bestemd is voor Karma-Yoga en die op de 

hiervoor beschreven wijze Karma-Yoga beoefent, het zelf (antah -karan-a) geleidelijk 

gezuiverd wordt en hij weet dan dat hij dat Zelf is, dat ongeboren en onveranderlijk 

is. Hij doet afstand van alle gedachten aan handelingen, handelt zelf niet en zet 

anderen ook niet aan tot handelen. Hij wordt toegewijd aan wijsheid; dat wil 

zeggen: hij wordt bevrijd van handelingen. Zo wordt het doel van Karma-Yoga dat 

hiervoor is beschreven in dit vers onderwezen. 

Alleen Onwetenden kunnen Afstand doen van de Resultaten van Handelingen. 

Voor een niet-verlicht mens, daarentegen die zich identificeert met zijn lichaam, 
zich nog niet heeft bevrijd van het idee dat het Zelf datgene is wat handelt, en er 

vast van overtuigd is dat hij degene is die handelt, is het opgeven van alle 

handelingen onmogelijk. Hij is bestemd voor Karma-Yoga en zijn plicht is alleen 

maar het uitvoeren van de voorgeschreven handelingen en daarbij afstand te doen 
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van de resultaten, en niet om afstand te doen van de handelingen. Om dit duidelijk 

te maken vervolgt de Heer aldus: 

na hi dehabhr-ta a szakyamb tyaktumb karmaan-yaszes-atah-; 
yastu karmaphalatyaagi sa tyaagityabhidhiyate (11). 

XVIII.11. Het is waarlijk niet mogelijk voor een mens met een lichaam om alle 

handelingen volledig op te geven. Hij die de resultaten van handelingen 

opgeeft, doet werkelijk afstand.  

Een mens met een lichaam is iemand die een lichaam draagt, die zich identificeert 

met het lichaam. Iemand met onderscheid wordt geen drager van een lichaam 

genoemd, omdat in II.21 is aangegeven dat zo iemand zichzelf niet ziet als iemand 

die handelt. De betekenis is dus dat het voor een onwetend mens niet mogelijk is 

om alle handelingen op te geven. Als een onwetend mens die bestemd is om te 

handelen verplichte handelingen uitvoert en alleen maar het resultaat van zijn 

handelingen opgeeft, wordt hij een 'tya agin' genoemd, iemand die afstand doet 

hoewel hij handelingen verricht. De titel 'hij die opgeeft' wordt hem uit 

hoffelijkheid gegeven. Het afstand doen van alle handelingen is alleen mogelijk 

voor degene die de Opperste Werkelijkheid heeft gerealiseerd en geen drager van 

een lichaam is, dat wil zeggen: niet het lichaam als het Zelf beschouwt. 

Gevolgen van werkelijk Afstand doen na de Dood. 

Welk nut komt voort uit het afstand doen van alle handelingen? 

De Heer zegt: 

anis-t-amis-t-am b miszramb ca trividhamb karman-ah- phalam; 
bhavatyatyaaginaamb pretya na tu sambnyaasina amb kvacit (12). 

XVIII.12. Na de dood vallen de drievoudige resultaten van handelingen: 

slecht, goed en gemengd, toe aan degenen die geen afstand hebben gedaan. Dit 

geldt zeker niet voor degenen die wel afstand hebben gedaan.  

Resultaten: datgene wat door diverse externe factoren wordt voortgebracht. Dit is 

het werk van avidya a en is als de schone illusie van een tovenaar, die zeer 

verleidelijk is en nauw verbonden lijkt met het Innerlijkste Zelf. De taalkundige 

afleiding van het woord 'phala' vrucht is 'iets dat verdwijnt', iets vluchtigs. 

Handeling (karma): Dharma en Adharma. Slecht: zoals de hel (naraka), het rijk der 

dieren, enzovoorts. Goed: zoals de Deva's. Gemengd: goed en slecht door elkaar in 

één geheel, bijvoorbeeld de mensheid. Deze drie soorten resultaat vallen na de 

dood toe aan degenen die geen afstand hebben gedaan, zij die niet verlicht zijn en 

die Karma-Yoga uitvoeren, en aan degenen die afstand doen (sambnya asins) in de 
ruime betekenis van het woord.

282
 Dit geldt echter beslist niet voor de ware 

sambnya asins die zich uitsluitend bezighouden met de weg der kennis (jñaana-niswtthaa) 

                                                           
282 Dit betekent dat degenen die handelingen verrichten zonder het resultaat op te eisen noodza-
kelijkerwijze na hun dood de resultaten van hun verschillende handelingen zullen oogsten. 
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en die tot de hoogste orde der sambnya asins behoren, de Paramahambsa-Parivra ajaka's. 

Volledige toewijding aan Ware Kennis kan waarlijk niet anders dan avidya a en 

andere kernen van sambsaara vernietigen. 

Op dezelfde wijze is het volledig afstand doen van alle handelingen alleen 

mogelijk voor iemand die Ware Kennis heeft verkregen, omdat hij inziet dat 

handelingen en alles wat daarbij hoort en de resultaten ervan allemaal door Avidya a 
worden toegeschreven aan het Zelf. Echter voor iemand die niet verlicht is en die 

zichzelf met het lichaam identificeert dat de bron is van handelingen, en die deze 

uitvoert met alles wat erbij hoort, voor zo iemand is het volledig afstand doen van 

handelingen onmogelijk. In de volgende verzen gaat de Heer verder met dit te 

onderwijzen: 

Elementen waaruit een Handeling is opgebouwd. 

pañcaitaani mahaabaaho kaaran-aani nibodha me; 
saan4khye kr-ta ante proktaani siddhaye sarvakarman-aam (13). 

XVIII.13. O Machtigarmige, leer van Mij deze vijf elementen die nodig zijn 

voor een handeling, zoals deze worden onderwezen in de Saambkhyaleer, dat het 

eind is van handeling: ... 

Deze: wat zal worden vermeld. Leer: geeft hier aan dat de toehoorder hier zeer 

nauwlettend moet luisteren naar wat komen gaat en ook om de verschillen tussen 

de dingen die worden genoemd te kunnen onderscheiden. De woorden 'zoals deze 

worden onderwezen in de Saambkhya' zijn een lofprijzing van de Heer, omdat dit 

zaken zijn die men moet weten. Saambkhya staat voor Vedaanta (de Upaniswads) 

waarin alle dingen worden uitgelegd die gekend moeten worden. De kwalificatie 

zit in de woorden 'krrta-anta' het einde van de handeling, waardoor een eind aan de 

handeling komt (karma). De verzen II.46 en IV.33 leren dat alle handelingen 

ophouden als kennis van het Zelf ontstaat, zodat de Vedaanta, die kennis van het 

Zelf schenkt, 'het eind is van de handeling.'  

adhis-t-haanamb tathaa kartaa karan-amb ca pr -thagvidham; 
vividhaaszca pr-thakces-t-aa daivamb caivaatra pañcamam (14). 

XVIII.14. ... de zetel, dat wat handelt, de verschillende organen en de 

verschillende soorten functies, en de Godheid als vijfde factor; ... 

De zetel: het lichaam, dat de zetel is van begeerte, haat, geluk, ellende, kennis, 

enzovoorts. Het is de plaats waar zij zich manifesteren. Dat wat handelt: dat wat 

geniet en deelneemt aan de upa adhi waarmee het wordt verbonden. De verschillende 
organen: bijvoorbeeld het gehoor waarmee geluiden worden waargenomen. 
Functies: bijvoorbeeld het verplaatsen van lucht (vaayu) door uit of in te ademen. 

Verschillende soorten: dit zijn er twaalf. Godheid: zoals de AAditya en andere 

Goden met wiens hulp het oog en de andere organen kunnen functioneren.  
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szariravaan4manobhiryatkarma praarabhate narah-; 
nyaayyamb vaa viparitamb vaa pañcaite tasya hetavah- (15). 

XVIII.15. ... welke handeling een mens ook verricht met lichaam, spraak en 

geest, ongeacht of het een goede of een slechte handeling is, dit zijn de vijf 

oorzaken. 

Goede handeling: die niet tegen dharma ingaat en in de szaastra wordt onderwezen. 

Slechte handeling: die wel tegen dharma ingaat en niet in de s zaastra wordt 

onderwezen. De uitdrukking goed of slecht slaat zelfs op hele kleine dingen als 

knipperen met de ogen, die nu eenmaal bij het leven horen, omdat het niets anders 

is dan een gevolg van dharma en adharma uit het verleden. Met oorzaken worden 

de oorzaken van iedere handeling bedoeld. 

Tegenwerping: Het lichaam, en andere (XVIII.14), zijn noodzakelijke elementen in 

elke handeling. Waarom maakt U onderscheid in handelingen door de woorden 

'welke handeling een mens ook verricht met lichaam, spraak en geest?' 

Antwoord: Dit bezwaar kan niet tegen ons gebruikt worden. Bij het uitvoeren van 

elke handeling, om het even of ervan genoten wordt en of deze niet is toegestaan, 

speelt één van de drie: lichaam, spraak of geest, een grotere rol dan de andere twee, 

terwijl het zien, het horen en andere activiteiten die meer bijkomende factoren in 

het leven zijn, ondergeschikt zijn aan de ene factor die de overhand heeft. Aldus 

worden alle handelingen in drie groepen ondergebracht en worden aangeduid als 

uitgevoerd door lichaam, spraak of geest. Ook op het moment dat het resultaat 

wordt geoogst, wordt dit resultaat ervaren door het lichaam, de spraak of de geest 

waarbij er één de overhand heeft. Daarom kan de stelling dat alle vijf oorzaak zijn 

van handeling niet worden weersproken (XVIII.14). 

De Doenerschap van het Zelf is een Illusie. 

tatraivamb sati kartaaramaatmaanamb kevalamb tu yah-; 
paszyatyakr-tabuddhitvaanna sa paszyati durmatih- (16). 

XVIII.16. Omdat dit zo werkt, ziet iemand die het niet begrijpt waarlijk het 

zuivere Zelf als datgene wat handelt, en deze dwaas ziet het helemaal 

verkeerd. 

Omdat dit zo werkt: slaat op de vijf hiervoor beschreven oorzaken. Hiermee wordt 

de reden aangegeven waarom zo iemand een dwaas kan worden genoemd. Iemand 

die niet verlicht is, identificeert uit onwetendheid het Zelf met de vijf oorzaken en 

ziet het zuivere Zelf als datgene wat handelt, terwijl dat in werkelijkheid het gevolg 

is van deze vijf oorzaken. Waarom ziet hij dit zo? Dit komt omdat zijn 
onderscheidingsvermogen (buddhi) niet getraind is in de Vedaanta, hij geen les 

heeft gehad van een leermeester en niet geoefend is in de grondbeginselen van 

redenering. Zelfs degene die gelooft in het bestaan van het onbelichaamde Zelf 

doch het Zelf ziet als datgene wat handelt, begrijpt er niets van en ziet de waarheid 

niet over het Zelf en handelingen. Daarom is hij een dwaas, zijn intelligentie is 
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verdraaid en slecht, en is de oorzaak van al zijn wedergeboorten. Hoewel hij ziet, 

ziet hij de waarheid niet zoals iemand wiens ogen door timira zijn aangetast vele 

manen ziet, of als iemand die denkt dat de maan beweegt terwijl in werkelijkheid 

de wolken bewegen. Hij is als iemand die, zelf in een voertuig gezeten, denkt dat 

hij loopt terwijl het juist de dragers zijn die lopen.  

Het Realiseren van het Niet-Handelen van het Zelf geeft Bevrijding van de 

Gevolgen van alle Handelingen. 

Wie is dan die wijze man die het juist ziet? Dit is het antwoord: 

yasya naahan4kr-to bhaavo buddhiryasya na lipyate; 
hatvaa 'pi sa imaamblloka anna hanti na nibadhyate (17). 

XVIII.17. Hij die vrij is van egoïsme en wiens geest niet is besmet, is niet 

gebonden en hij doodt niet, ook al doodt hij deze schepselen. 

Iemand die goed geoefend is in de geschriften, de juiste instructies van een 

leermeester heeft gehad en bedreven is in de grondbeginselen van redenering, is 

vrij van het egoïstische idee dat 'hij degene is die handelt.' Hij denkt dat de vijf 

oorzaken, lichaam enzovoorts, die door avidya a voor het Zelf worden gehouden, de 

oorzaken zijn van alle handelingen en niet hijzelf. "Ik ben de getuige van hun 

handelingen en Ik ben zonder ademhaling en geest, zuiver en hoger dan het 

Onverwoestbare dat het Hoogste is" (Munddd.Up. 2.1.2). Ik ben zuiver en 

onveranderlijk. Iemand wiens antah-karan -a (buddhi), hetgeen een upaadhi is van het 

Zelf, niet is besmet, heeft geen spijt over zijn daden en zegt niet: "Ik heb het 

gedaan en daarom moet ik naar de hel (naraka)." Hij is wijs en ziet de dingen op de 

juiste manier en ofschoon hij al deze levende schepselen doodt, begaat hij geen 

doodslag en is hij niet gebonden door het resultaat van adharma dat het gevolg is 

van deze handeling. 

Tegenwerping: De stelling: "Ofschoon hij al deze schepselen doodt, doodt hij in 

werkelijkheid niet" is innerlijk tegenstrijdig, zelfs als we er van uitgaan dat het als 

een compliment is bedoeld. 

Antwoord: Dit bezwaar snijdt geen hout, omdat deze stelling kan worden verklaard 

door de twee standpunten te onderscheiden van materieel begrip en van absolute 

waarheid. Het materiële begrip behelst de uitspraak: "Ik ben degene die dood" door 

het Zelf te identificeren met het fysieke lichaam waarvan de Heer zegt: "ook al 

doodt hij." Vanuit het standpunt van absolute waarheid zoals hiervoor uitgelegd, 

zegt de Heer "hij doodt niet en is niet gebonden." Beide uitspraken zijn dus goed te 

verklaren.  

Tegenwerping: Het Zelf handelt wel samen met het lichaam, en dergelijke, zoals 

wordt aangeduid door het woord 'zuiver' in XVIII. 16: "hij die het zuivere Zelf als 

datgene ziet wat handelt." 

Antwoord: Dit bezwaar is onhoudbaar. Omdat het Zelf van nature onbeweeglijk is, 

kunnen wij niet aannemen dat Hij bijvoorbeeld handelt samen met het lichaam. 
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Alleen datgene wat onderhevig is aan verandering kan samen gaan met iets anders, 

en omdat het samen is gevoegd kan het datgene zijn wat handelt. Er kan echter 

geen vereniging zijn van het onveranderlijke Zelf met iets anders en daarom kan 

het Zelf niet samen met iets anders handelen. De natuurlijke staat is dus op 

Zichzelf staand. Zoals de szruti, smrrti en de rede leren is de onveranderlijkheid van 

het Zelf voor iedereen volkomen duidelijk. In de Gitaa wordt dit bijvoorbeeld 

telkens weer onderwezen met de woorden: "Hij is onveranderlijk" (II.25), 

"Handelingen zijn het gevolg van de gun-a's" (XIII.27) en "Hoewel Hij in het 

lichaam woont, handelt Hij niet" (XIII.31). Hetzelfde wordt ook gezegd in 

passages uit de szruti als "Het mediteert als het ware en Het beweegt als het ware" 

(Brr.Up. 4.3.7). Door de volgende redenering kunnen we ook op dezelfde conclusie 

uitkomen: het Zelf is een entiteit zonder delen, niet van iets afhankelijk en 

onveranderlijk; en Het is de koninklijke weg, dat wil zeggen: Het is onbetwistbaar. 

Zelfs als aangenomen zou worden dat het Zelf kan veranderen, kan Het alleen maar 

veranderen uit Zichzelf. Handelingen van het lichaam en dergelijke, kunnen nooit 

worden toegeschreven, aan het Zelf. De handelingen van iemand kunnen echt niet 

worden toegeschreven aan iemand die het niet gedaan heeft. Op eenzelfde manier 

als paarlemoer geen zilver kan worden, kan iets dat door avidya a aan het Zelf wordt 

toegeschreven, niet werkelijk bij Hem behoren, evenals het hebben van een 

oppervlakte waarop vuil zit door kinderen in onwetendheid aan aakaasza wordt 

toegeschreven maar wat niet werkelijk bij a akaasza behoort. Op overeenkomstige 

wijze horen alle veranderingen die in het lichaam, enzovoorts plaatsvinden alleen 

daarbij en niet bij het Zelf. Daarom is het volkomen juist om te zeggen dat wanneer 

er geen egoïsme of andere smetten in de geest aanwezig zijn, een wijs mens niet 

doodt noch gebonden is. 

De Heer begint zijn uitleg met de woorden: "Hij doodt niet en wordt niet gedood" 

(II.19) waarvoor Hij in II.20 de onveranderlijkheid van het Zelf als reden aanvoert. 

Daarna legt Hij beknopt uit in het begin van de szaastra (II.21) dat er voor een wijs 

mens geen noodzaak is om te handelen. Nadat Hij er in het middengedeelte van de 

leer regelmatig op terugkomt en het verder uitwerkt geeft de Heer tot besluit nu een 

samenvatting van de s zaastra met de woorden dat een wijs mens 'niet doodt noch er 

door gebonden wordt.' Terwijl het egoïstische en lichamelijke gevoel van bestaan 

er niet is, geven de sambnya asins alle handelingen op die uit avidya a voortkomen en 

het is daarom juist om te zeggen dat het drievoudige resultaat van handelingen 

'slecht, goed en gemengd' (XVIII.12) geen betrekking heeft op de sambnya asins. De 

bijbehorende conclusie dat alle anderen het omgekeerde ten deel valt, is evenzeer 

onontkoombaar. Dit deel van de Gitaa-szaastra is hiermee afgesloten. In 
overeenstemming met de geschriften (sza astra) en de rede is door ons in 

verschillende gedeelten nadere toelichting gegeven om te laten zien dat deze kern 

van de hele Vedische Leer door een wijs mens met een getrainde intelligentie 

onderzocht en begrepen moet worden.  
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De Impulsen tot Handelingen. 

De impulsen tot handelingen zullen nu worden aangegeven: 

jñaanamb jñeyamb parijña ata a trividhaa karmacodanaa; 
karan-amb karma karteti trividhah- karmasan4grahah- (18). 

XVIII.18. Kennis, het kenobject en datgene wat kent zijn de drie impulsen tot 

handelingen. De organen, het doel en datgene wat handelt vormen de 

drievoudige basis van handeling.  

Kennis: elke vorm van kennis, kennis in het algemeen. Op eenzelfde wijze slaat 

kenobject op objecten in het algemeen en op alle objecten die gekend kunnen 

worden. Datgene wat kent slaat op datgene wat ervaart, deelneemt aan de natuur 

van de upaadhi en een schepsel is van avidya a. Dit drietal is de drievoudige impuls 

tot alle handelingen, tot alle handelingen in de meest uitgebreide zin. Het uitvoeren 

van een handeling om iets te willen vermijden of juist te willen verkrijgen is 

inderdaad alleen mogelijk als alle drie samengaan. De handelingen die het gevolg 

zijn van de vijf oorzaken van handelingen (het lichaam, en dergelijke) en die al 

naar gelang hun oorsprong in drie groepen worden ingedeeld, namelijk spraak, 

geest en lichaam, kunnen allemaal worden teruggevoerd tot het samenspel van de 

organen. Dit wordt in het tweede deel van de szloka uitgelegd. Het orgaan: datgene 

waardoor iets wordt gedaan, externe organen: het gehoor, enzovoorts, en de interne 

organen zoals de buddhi (intelligentie), enzovoorts. Het doel: datgene wat wordt 

nagestreefd en wat door datgene wat handelt wordt bereikt. Datgene wat handelt: 

datgene wat de organen aan het werk zet en deelneemt aan de natuur van de upaadhi 

waarin het werkt. Alle handelingen horen in deze drie groepen thuis en daarom 

wordt gezegd dat zij de drievoudige basis van handeling zijn. 

De Impulsen zijn drievoudig volgens de Gun-a's. 

Aangezien handeling, de diverse onderdelen van handeling en het resultaat 

allemaal zijn samengesteld uit de gun-a's, vervolgt de Heer nu met het onderwijzen 

van het drievoudige karakter van elk volgens de drie afzonderlijke gun-a's Sattva, 

Rajas en Tamas: 

jñaanamb karma ca kartaa ca tridhaiva gun-abhedatah-; 
procyate gun-asan4khyaane yathaavacchr-n-u taanyapi (19). 

XVIII.19. In de leer van de gun-a's wordt gezegd dat kennis, handeling en wat 

handelt drievoudig zijn overeenkomstig de verschillen tussen de gun-a's. 

Luister hier goed naar! 

Handeling (karma): 'karma' betekent hier handeling (kriya a). Het wordt hier niet 
gebruikt in de technische zin van het woord waarmee het doel van een handeling 

wordt aangegeven, namelijk datgene wat men met de handeling wil bereiken. 

Datgene wat handelt is datgene wat de handeling uitvoert en hiervan zijn maar drie 

soorten. Deze opmerking is bedoeld om aan te geven dat alleen die verschillen 

worden bedoeld die het gevolg zijn van de gun-a's en niet van iets anders. Een gun-a 
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is bijvoorbeeld Sattva. De leer van de gun-a's waarover hier wordt gesproken, is de 

filosofie van Kapila. Kapila's leer van de gun-a's geldt als autoriteit met betrekking 

tot gun -a's en tot degene die ze ervaart (bhoktrr). Hoewel zij het niet met ons eens 

zijn met betrekking tot de Opperste Waarheid, namelijk de eenheid en 

ondeelbaarheid van Brahman, worden de volgelingen van Kapila desondanks 

beschouwd als erkende autoriteiten op het gebied van de gun-a's en hun resultaten. 

Hun leer wordt daarom hier geaccepteerd als autoriteit en dient om de leer die nu 

volgt te prijzen. Daarom is dit consistent. Luister: geef alle aandacht aan de leer die 

nu volgt en aan de verschillen die veroorzaakt worden door de verschillende gun-
a's, die Ik hier dan ook zal beschrijven in overeenstemming met de leer en de rede! 

Hierna volgen de drie soorten van kennis: 

Sattvische kennis 

sarvabhuutes-u yenaikamb bhaavamavyayamiks-ate; 
avibhaktamb vibhaktes-u tajjñaanamb viddhi saattvikam (20). 

XVIII.20. Weet dat die kennis Sattvisch is waardoor een mens in alle wezens 

de ene Onverwoestbare Werkelijkheid ziet, die onverdeeld is te midden van de 

verdeeldheid. 

Werkelijkheid (Bhaava): het ene Zelf. Onverwoestbaar: datgene dat noch zelf noch 

in zijn onderdelen kan worden verminderd: ku uttastha oftewel onveranderlijk. Alle 
wezens: vanaf Avyakta, de ongemanifesteerde materie tot en met stha avara oftewel 

de bewegingloze objecten. Deze Werkelijkheid, het Zelf, is in alle lichamen gelijk; 

evenals aakaasza kan het Zelf niet worden verdeeld. Weet dat deze directe en juiste 

waarneming van het ondeelbare Zelf Sattvisch is. 

Rajasische kennis. 

Bedrieglijke en valse filosofische systemen zijn Rajasisch of Tamasisch en kunnen 

daarom niet rechtstreeks leiden tot oplossing van sambsaara. 

pr-thaktvena tu yajjña anamb naanaabhaavaanpr-thagvidhaan; 
vetti sarves-u bhuutes-u tajjña anamb viddhi raajasam (21). 

XVIII.21. Weet dat die kennis Rajasisch is waardoor onderscheid wordt 

gemaakt tussen alle wezens en zij als aparte entiteiten worden gezien!  

Onderscheid maken betekent dat men ze als verschillend ziet in verschillende 

lichamen. Entiteiten betekent Zelven. Worden gezien houdt hier in: 'waardoor men 

ziet' omdat kennis zelf 'niets doet'. 

Tamasische kennis 

yattu kr-tsnavadekasmin kaarye saktamahetukam; 
atattva arthavadalpamb ca tattaamasamudaahr-tam (22). 

XVIII.22. Weet dat die kennis waardoor slechts één kant van de zaak wordt 

belicht alsof het alles is, zonder rede, beperkt en zonder doel, voortkomt uit 

Tamas! 
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Tamasische kennis is volstrekt eenzijdig gericht, bijvoorbeeld op het lichaam of op 

een afgod, alsof dit allesomvattend is en waarbij men denkt 'dit lichaam is het Zelf' 

of 'dat is God' en men zich niets hogers kan voorstellen. Door de SZraaman-aka's
283

, 

die geen kleren dragen, wordt de jiva (ziel) die in het lichaam woont, gezien als 

even groot als dat lichaam. Door sommige mensen wordt de IIszvara gezien als niet 

meer dan het materiaal, steen of hout, waaruit het beeld is gemaakt. Deze kennis 

komt niet voort uit de rede en gaat niet uit van de werkelijkheid. Omdat het niet op 

de rede is gebaseerd, is het beperkte kennis, die slechts een klein terrein omvat en 

daardoor beperkte resultaten oplevert. Deze kennis wordt Tamasisch genoemd 

omdat het alleen bij Tamasische mensen wordt gevonden, die geen onderschei-

dingsvermogen bezitten. Hierna worden de drie soorten van handelen beschreven: 

Sattvisch handelen. 

niyatamb san4garahitamaraagadves-atah- kr-tam; 
aphalaprepsunaa karma yattatsaattvikamucyate (23). 

XVIII.23. Een verplichte handeling die zonder gehechtheid aan het resultaat 

en vrij van voorkeur of tegenzin wordt uitgevoerd, wordt Sattvisch genoemd. 

Verplicht, nitya, is een handeling die zonder voorkeur of tegenzin wordt verricht.  

Rajasisch handelen. 

yattu kaamepsunaa karma saahan4kaaren-a vaa punah-; 
kriyate bahulaayaasamb tadraajasamudaahr-tam (24). 

XVIII.24. Een handeling die echter wordt uitgevoerd uit begeerte of uit 

zelfzucht, met de uiterste inspanning, wordt Rajasisch genoemd. 

Begeerte: naar het resultaat. Zelfzucht betekent hier niet iemand die de ware natuur 

van het Zelf heeft gerealiseerd (en die juist volkomen vrij is van zelfzucht) maar 

wordt gebruikt om het verschil aan te geven met iemand die vrij is van trots, zoals 

een gewone szrotrrya (een toegewijde aan de Vedische Leer) in de wereld als vrij 

van egoïsme wordt gezien. Van degene namelijk die volledig vrij is van egoïsme, 

dat wil zeggen: van iemand die het Zelf heeft gerealiseerd, kan men zich niet eens 

voorstellen dat deze naar het resultaat van een handeling verlangt of er veel 

inspanning voor zou plegen. Zelfs degene die een Sattvische handeling verricht, 

kent het Zelf niet en is zelfzuchtig; des te meer geldt dit voor degenen die 

Rajasisch of Tamasisch zijn. In het spraakgebruik wordt een s zrotrrya die het Zelf 

niet kent vrij van egoïsme genoemd, en we noemen hem 'een bescheiden en 

onzelfzuchtige Braahman-a'. Alleen ten opzichte van deze groep personen wordt 

iemand die een Rajasische handeling verricht, egoïstisch genoemd. 

Tamasisch handelen. 

anubandhamb ks-ayamb himbsaamanapeks-ya ca paurus-am; 
mohaadaarabhyate karma yattatta amasamucyate (25). 

                                                           
283 Jains, soms ook Ks waapan-aka's genoemd. 
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XVIII.25. Een handeling die gebaseerd is op misleiding zonder rekening te 

houden met de gevolgen, verlies en letsel, en met de aanwezige capaciteiten, 

wordt Tamasisch genoemd. 

Verlies: verlies van macht of eigendom als resultaat van de handeling. Letsel: 
toegebracht aan levende wezens. Capaciteiten: het eigen vermogen om het werk uit 

te voeren. 

Sattvisch mens. 

muktasan4go 'nahambvaadi dhr-tyutsaahasamanvitah-; 
siddhyasiddhyornirvikaarah- kartaa saattvika ucyate (26). 

De Heer vervolgt met de verschillen aan te geven tussen personen. 

XVIII.26. Een Sattvisch mens is zonder gehechtheid en egoïsme, standvastig 

en vol kracht, en wordt niet geraakt door succes of mislukking.  

Succes: het verkrijgen van de resultaten van de uitgevoerde handeling. Niet 
geraakt: alsof men de handeling slechts verricht op basis van de autoriteit van de 

szaastra en niet uit begeerte naar het resultaat. 

Rajasisch mens 

raagi karmaphalaprepsurlubdho himbsaatmako 'szucih-; 
hars-aszokaanvitah- karta a raajasah- parikirtitah- (27). 

XVIII.27. Een Rajasisch mens is vol hartstocht en begeerte naar het resultaat 

van de handeling, hebzuchtig, wreed en vol smetten en steeds verslaafd aan 

vreugde en verdriet.  

Hebzuchtig: verlangend naar andermans bezit en zelf niets weggevend aan mensen 

die het verdienen. Wreed: anderen kwetsen. Vol smetten: onzuiver zowel van 

binnen als van buiten. Verslaafd aan vreugde en verdriet: zich verheugend over het 

verkrijgen van genot en bedroefd wanneer er iets vervelends gebeurt of als men iets 

kwijtraakt wat men graag wil behouden. Vreugde of verdriet zijn gekoppeld aan 

het succes of het mislukken van de handeling die men verricht. 

Tamasisch mens 

ayuktah- praakr-tah- stabdhahb szat-ho nais-kr-tiko 'lasah-; 
vis-aadi dirghasuutri ca kartaa ta amasa ucyate (28). 

XVIII.28. Een Tamasisch mens is zonder discipline, vulgair, eigengereid, vals, 

slecht, lui, depressief en steeds tot uitstel geneigd.  

Vulgair: onbeschaafd met een intellect als een kind. Eigengereid: niet bereid om 
voor iemand te buigen. Vals is iemand die zijn echte kracht verbergt. Slecht is 

andere mensen tegen elkaar opzetten. Lui: niet doen wat gedaan moet worden. 

Depressief is een geest die altijd terneergeslagen is. Uitstellen: plichten te lang niet 

vervullen, altijd traag en nog niet in een maand doen wat in een dag kan worden 

gedaan. 
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Intellect en Standvastigheid zijn drievoudig volgens de Gun-a's. 

buddherbhedamb dhr-teszcaiva gun-atastrividhamb szr-n-u; 
procyamaanamaszes-en -a pr-thaktvena dhanañjaya (29). 

XVIII.29. O Dhanañjaya, de drievoudige indeling van intellect en 

standvastigheid is volgens de gun-a's en dit zal Ik U geheel en al verklaren.  

Gun-a's zoals Sattva. In de eerste helft van het vers wordt de leer kernachtig samen-

gevat. Dhanañjaya: hij die rijkdom verovert. Arjuna wordt zo genoemd omdat hij 

veel rijkdom verwerft in menselijk, goddelijk, materieel en spiritueel opzicht gedu-

rende zijn veroveringstocht door de vier windstreken van de aarde. 

Sattvisch intellect. 

pravr-ttim b ca nivr-ttim b ca kaaryaakaarye bhayaabhaye; 

bandhamb moks-amb ca yaa vetti buddhih- saa paartha saattviki (30). 

XVIII.30. O Paartha, dat intellect dat het handelen en niet-handelen kent, weet 

wat gedaan moet worden en wat niet, wat vrees en vreesloosheid inhouden, en 

wat gebondenheid en bevrijding inhouden, dat intellect is Sattvisch. 

Handelen (pravrrtti): de oorzaak van gebondenheid en de karmama arga, de weg van 

handeling zoals in de szaastra wordt geleerd. Niet-handelen (nivrrtti): de oorzaak van 

bevrijding, de weg van sambnya asa. Omdat handelen (pravr rtti) en niet-handelen (ni-

vrrtti) samenhangen met gebondenheid (bandha) en bevrijding (moks wa), worden zij 

gezien als de wegen van handeling en afstand doen (karma en sambnya asa). Wat wel 

en wat niet gedaan moet worden betekent de noodzaak voor iemand die op de szaas-

tra vertrouwt, om op bepaalde momenten en op bepaalde plaatsen te handelen of 

ervan af te zien. Handelingen hebben een zichtbaar of onzichtbaar resultaat naar 

gelang zij worden voorgeschreven door de geschriften of sociale regels. Waar men 
wel of niet angst voor moet hebben slaat op de oorzaken van angst dan wel waarom 

men geen zichtbare angst kent: gebondenheid en bevrijding samen met hun oorza-

ken. Kennis is een vrrtti of staat van het intellect (buddhi), waarbij het intellect dat-

gene is wat functioneert of van staat verandert.
284

 Ook standvastigheid (dhr rti) is 

alleen een bepaalde functie of staat van het intellect. 

Rajasisch intellect. 

yayaa dharmamdharmamb ca kaaryam- caakaaryameva ca; 
ayathaavatprajaanaati buddhih - saa paartha raajasi (31). 

XVIII.31. O Paartha, dat intellect waardoor men dharma en adharma verkeerd 

begrijpt en niet weet wat men wel of niet moet doen, is Rajasisch. 

Dharma is datgene wat in de geschriften is voorgeschreven en adharma is datgene 

wat hierin verboden is. Verkeerd: in tegenstelling van wat door allen (autoriteiten) 

                                                           
284 Dit is ter verduidelijking om te laten zien dat kennis (jña ana), waarvan de drievoudige natuur al 
beschreven is in XVIII.20-22, verschillend is van intellect (buddhi) waarvan het drievoudig 
karakter hier wordt beschreven. 



304 

 

is besloten. Niet weten wat men wel of niet moet doen is hiervoor al beschreven
285

 

(XVIII.30). 

Tamasisch intellect. 

adharmamb dharmamiti yaa manyate tamasaavr-ta a; 
sarvaartha an viparitaam bs zca buddhih- saa pa artha taamasi (32). 

XVIII.32. O Paartha, het intellect dat gehuld is in duisternis, en dharma en 

adharma en alles op zijn kop zet, is Tamasisch. 

Er is sprake van een totaal verwrongen beeld van de werkelijkheid. 

Sattvische standvastigheid 

dhr-tyaa yaya a dhaarayate manah -praan-endriyakriyaah-; 
yogenaavyabhicaarin-yaa dhr-tih - saa paartha saattviki (33). 

XVIII.33. O Paartha, standvastigheid die altijd rust in Yoga, waardoor de 

functies van de geest, van de levensadem en van de zintuigen vast worden 

beheerst, is Sattvisch. 

Yoga is samaadhi of concentratie van de geest. Vast worden beheerst betekent dat 

men zich niet stort in allerlei dingen die tegen de szaastra ingaan. Alleen als dit door 

standvastigheid van geest wordt tegengegaan, stort men zich niet in dingen die 

tegen de szaastra ingaan. Anders gezegd betekent deze passage: hij die met niet 

aflatende standvastigheid de activiteiten van de geest (manas), de levensadem en 

de zintuigen beheerst, doet dit door middel van Yoga.
286

  

Rajasische standvastigheid. 

yayaa tu dharmakaamaartha an dhr-tyaa dhaarayate 'rjuna; 
prasan4gena phalaakaan 4ks-i dhr-tih - saa paartha raajasi (34). 

XVIII.34. O Paartha, de standvastigheid waarmee men vasthoudt aan dharma, 

vreugde en rijkdom, waarbij men het resultaat telkens opeist, is Rajasisch. 

Dharma, enzovoorts: als iemand er in zijn hart volledig van overtuigd is dat 

dharma, vreugde en rijkdom steeds verzekerd moeten zijn en het resultaat ervan 

opeist als zich dharma, vreugde of rijkdom aan hem voordoet, dan is de 

standvastigheid van deze persoon Rajasisch. 

                                                           
285 Dharma en adharma hebben hier betrekking op apu urva, dat wil zeggen: de vorm die een han-
deling aanneemt vanaf het moment dat deze is uitgevoerd tot het gevolg kan worden waargeno-
men. Ka arya en aka arya hebben betrekking op het al of niet uitvoeren van de handeling; vandaar 
dat het geen herhaling betreft. 
286 Dit betekent dat men alleen deze activiteiten door standvastigheid kan beheersen als deze 
gepaard gaat met sama adhi, dat wil zeggen: door de geest te concentreren op Brahman. Louter en 
alleen standvastigheid zonder sama adhi is op den duur onvoldoende. 
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Tamasische standvastigheid. 

yayaa svapnamb bhayamb szokamb vis-aadamb madameva ca; 
na vimuñcati durmedhaa dhr-tih - saa paartha ta amasi (35). 

XVIII.35. O Paartha, de standvastigheid waarmee een dom mens zich 

vasthoudt aan slaap, angst, verdriet, depressie en begeerte, is Tamasisch.  

Domme mensen hechten sterk aan zintuiglijke bevrediging en geven nooit de 

wellust op. Men beschouwt slaap, enzovoorts als iets dat men nooit kan opgeven. 

Vreugde is drievoudig overeenkomstig de Gun -a's. 

De drievoudige indeling van handelingen en van de verschillende factoren (kaar-
aka's) die meespelen bij handelingen, zijn beschreven. Nu volgt de drievoudige 

indeling van vreugde als het resultaat van handelingen.  

sukhamb tvidaanimb trividhamb szr-n-u me bharatars-abha; 
abhyaasaadramate yatra duh-kha antamb ca nigacchati (36). 

XVIII.36. O Heer van de Bhaarata's, hoor nu van Mij over de drie soorten 

vreugde die iemand door oefening kan genieten en waardoor er zeker een eind 

komt aan verdriet!
287

 

Hoor: geef standvastige aandacht. Oefening: door herhaling ermee vertrouwd 

raken. Eind: het stoppen of verzachten. 

Sattvische vreugde 

yattadagre vis-amiva parin -aame 'mr-topamam; 
tatsukhamb saattvikam b proktamaatmabuddhiprasaadajam (37). 

XVIII.37. Die vreugde is Sattvisch die in het begin als vergif lijkt doch later 

wordt omgezet in nectar, en geboren wordt uit de helderheid van iemands 

eigen geest.  

Als vergif: in het begin veroorzaakt het veel verdriet, omdat het veel inspanning 

kost om spirituele kennis (jña ana), of onthechting (vairaagya) van wereldse objecten, 

of dhyaana en samaadhi te verkrijgen. Na verloop van tijd is er echter vreugde als 

nectar die oprijst uit doorleefd kennis en het onthecht zijn van externe objecten. Dit 

zeggen de wijzen. Geboren: uit de zuiverheid van de eigen buddhi of antah-karan-a 

of de volmaakt heldere kennis van het Zelf. De vreugde die op deze manier ontstaat 

is Sattvisch. 

                                                           
287 Het tweede gedeelte van dit vers wordt door andere commentatoren als S Zr rdhaara en Madhusua-
dana in samenhang met het daaropvolgende vers uitgelegd. Hoewel de bha aswya geen duidelijkheid 
verschaft over hoe het moet worden uitgelegd, is in navolging van AAnandagiri het complete vers 
als een beschrijving van de drievoudige vreugde geïnterpreteerd. 
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Rajasische vreugde. 

vis-ayendriyasambyogaadyattadagre 'mr-topamam; 
parin -aame vis-amiva tatsukhamb raajasamb smr-tam (38). 

XVIII.38. Die vreugde is Rajasisch die oprijst uit het contact van de zintuigen 

met de zintuiglijke objecten, en die eerst lijkt op nectar doch later vergif blijkt 

te zijn.  

Later vergif blijkt te zijn: na zich bevredigd te hebben blijkt zintuiglijk genot vergif 

te zijn, omdat kracht, energie, kleur, wijsheid en intellect hierdoor afnemen. 

Daarom is adharma het gevolg en brengt het hierdoor iemand in de hel (naraka). 

Tamasische vreugde. 

yadagre caanubandhe ca sukhamb mohanamaatmanah-; 
nidraalasyapramaadotthamb tattaamasamudaahr-tam (39). 

XVIII.39. Die vreugde is Tamasisch die van begin tot eind ten koste gaat van 

het Zelf, en uit slaap, luiheid en onzorgvuldigheid voortkomt. 

Mensen noch Goden zijn vrij van de Gun-a's. 

Met het volgende vers wordt dit onderwerp afgesloten: 

na tadasti pr-thivyaamb va a divi deves-u vaa punah-; 
sattvamb prakr-tijairmuktamb yadebhih- syaattribhirgun-aih- (40). 

XVIII.40. Geen enkel aards wezen en geen enkele God in de hemel is vrij van 

deze drie gun-a's omdat zij uit Prakrrti geboren zijn. 

Wezen: zowel bezield als onbezield. Gun-a's: bijvoorbeeld Sattva. Aards: onder de 

mensen. 

Hierna wordt de gehele Leer samengevat. 

Alles over het kwaad van sambsaara en de oorsprong ervan is hier beschreven, 

namelijk de manifestatie als handeling, de instrumenten van handeling en 

resultaten van de handeling die door avidya a voortkomen uit de gun-a's (Sattva, 

Rajas en Tamas). Dit proces is symbolisch voorgesteld als een boom in XV.1 en 

volgende verzen. Verder is in XV.3 en 4 gezegd: "Nadat de boom van sambsaara is 

omgehakt met het machtige zwaard van onthechting moet men Die Verblijfplaats 

gaan zoeken." Hieruit kan worden geconcludeerd dat de oorzaak van saṃsāra niet 

kan worden gestopt omdat alles bestaat uit de drie gun-a's. 

Vanaf XVIII.41 komt het volgende gedeelte, dat bedoeld is om te laten zien hoe 

men het wel kan stoppen en om een samenvatting te geven van alle leerstellingen 
van de Gitaa-szaastra. Het is tevens bedoeld om te laten zien wat precies de leer van 

de Veda's en smrrti's inhoudt en wat gevolgd moet worden door diegenen die het 

hoogste doel van de mens willen bereiken. 
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Verplichtingen van de vier Kasten opgelegd door de Natuur. 

brahman-aks-atriyaviszaamb szuudra an-aamb ca parantapa; 
karmaan-i pravibhaktaani svabhaavaprabhavairgun-aih- (41). 

XVIII.41. O Parantapa, de plichten van Braahman -a's, Ks watriya's, Vaiszya's en 

ook van S Zuudra's worden verdeeld op basis van de gun-a's die uit hun natuur 

oprijzen. 

S Zuudra's worden, in tegenstelling tot de andere kasten, apart vermeld omdat S Zuudra's 

éénmaal geboren worden en zijn uitgesloten van de studie van de Veda's. Verdeeld 

betekent dat de plichten exclusief aan elke kaste worden toebedeeld, ter 

onderscheiding van plichten die bij andere kasten horen. Op basis waarvan? Dit 

gaat op basis van de kwaliteiten (gun-a's) waaruit de natuur bestaat. De natuur 

(svabhaava) is de Prakrrti van IIszvara, de Ma ayaa die is opgebouwd uit de drie gun-a's. 

In overeenstemming met de gun-a's van Prakr rti worden plichten, zoals sereniteit en 

dergelijke, opgelegd aan de Braahman-a's en anderen.  

Anders uitgelegd: de bron van de natuur van de Braahman -a's (svabhaava) is de gun-a 

Sattva. De bron van de natuur van de Ks watriya's is Rajas en Sattva waarbij Rajas 

overheerst. De bron van de natuur van de Vais zya's is Rajas en Tamas waarbij 

Tamas ondergeschikt is aan Rajas. De bron van de natuur van de SZuudra's is Tamas 

en Rajas waarbij Tamas overheerst. De karakteristieke kenmerken van hun 

respectievelijke naturen zijn namelijk sereniteit, koningschap, activiteit en 

traagheid. 

Nog een andere uitleg is: natuur (svabha ava) is de aanleg (Sambskaara, Vaasanaa) van 

levende wezens die verworven is in vroegere levens en zichzelf manifesteert in het 

huidige leven door de voortdurende neiging om zich te manifesteren. Deze natuur 

is de bron van de gun-a's omdat de gun-a's zich alleen kunnen manifesteren als er 

een oorzaak is. De stelling dat natuur (Sambskaara, Vaasanaa) de oorzaak (van de  

gun-a's) is, betekent dat het een speciale oorzaak
288

 is. De plichten zoals sereniteit 

zijn aan de vier kasten toegewezen in overeenstemming met de gun -a's Sattva, Rajas 

en Tamas en worden tot manifestatie gebracht door hun respectievelijke, 

natuurlijke aard, die weer leidt tot die plichten als een natuurlijk gevolg. 

Tegenwerping: De plichten van Braahman -a's en anderen zijn door de szaastra 

opgelegd en door de szaastra aan hen toegewezen. Hoe kan men dan zeggen dat ze 

zijn verdeeld door Sattva en de andere gun-a's? 

Antwoord: Dit bezwaar is niet van toepassing. Ook door de s zaastra worden de 

plichten aan Braahman -a's opgelegd in overeenstemming met de gun-a's en niet los 
ervan. Daarom kan men zowel zeggen dat plichten worden opgelegd in 

overeenstemming met de gun -a's als opgelegd door de szaastra. Wat zijn deze 

plichten? Dit is het antwoord: 

                                                           
288 Nimitta-kaaran -a of secundaire oorzaak in tegenstelling tot Upa adana-kaaran -a of materiële oor-
zaak van de gun-a's, namelijk Prakr rti. 
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szamo damastapah- szaucamb ks-aantiraarjavameva ca; 
jña anamb vijñaanamaastikyamb brahmakarma svabhaavajam (42). 

XVIII.42. Sereniteit, zelfbeheersing, discipline, zuiverheid, 

vergevingsgezindheid, oprechtheid, kennis, wijsheid en geloof, dit zijn de 

plichten van de Braahman -a's die uit hun natuur oprijzen.  

Sereniteit en zelfbeheersing zijn al eerder toegelicht (XVI.1,  2). Discipline is onder 

andere fysieke discipline zoals hiervoor is aangegeven (XVIII.14, 15, 16). Ook 

zuiverheid is al eerder uitgelegd. Geloof: in de leer van de geschriften. Uit hun 
natuur oprijzen betekent hetzelfde als in het tweede gedeelte van XVIII.41.  

szauryamb tejo dhr-tirdaaks-yamb yuddhe caapyapalaayanam; 
da anamiszvarabhaavaszca ks -aatramb karma svabhaavajam (43). 

XVIII.43. Heldhaftigheid, stoutmoedigheid, standvastigheid, vaardigheid, niet 

vluchten uit de strijd, vrijgevigheid en koningschap zijn van nature de 

plichten van de Kswatriya's. 

Standvastigheid is de eigenschap waardoor men onder geen enkele omstandigheid 

ten prooi valt aan depressies. Vaardigheid is de eigenschap om te kunnen reageren 

op plichten die zich volledig onverwacht voordoen en onmiddellijke actie vereisen 

zonder in verwarring te raken. Niet vluchten uit de strijd betekent niet weglopen 

van vijanden. Koningschap is het heersen over degenen die geregeerd moeten 

worden.  

kr-s-igoraks-yava an-ijyam b vaiszyakarma svabhaavajam; 

paricaryaatmakamb karma szuudrasyaapi svabhaavajam (44). 

XVIII.44. Landbouw, veeteelt en handel zijn van nature de plichten van de 

Vaiszya's. De plicht van de S Zuudra's is om te dienen en dit is volgens hun natuur. 

Toewijding aan ieders eigen Plicht leidt tot Volmaaktheid. 

Deze plichten die de verschillende kasten zijn opgelegd leiden, als ze op de juiste 

wijze zijn uitgevoerd, op een natuurlijke manier tot Svarga (hemel). In de smr rti's 

staat het als volgt omschreven: "Mensen van verschillende kasten en rangen die elk 

aan hun respectievelijke plichten zijn toegewijd, oogsten na hun dood de vruchten 

van hun handelingen. Door het resultaat (karma) worden zij opnieuw geboren in 

betere landen, kasten en families en hebben een beter dharma, levensduur, kennis, 

gedrag, welvaart en intelligentie" (Apastambha-Dharma-su utra 2.2.2, 3). Ook in de 

Puraan -a's worden de verschillende resultaten en werelden beschreven die de diverse 

kasten en rangen verkrijgen. Als er echter gehandeld wordt vanuit een nieuw 

standpunt
289

 ontstaat het volgende resultaat: 

sve sve karman-yabhiratah- sambsiddhimb labhate narah-; 
svakarmaniratah- siddhimb yathaa vindati tacchr-n-u (45). 

                                                           
289 Namelijk als dezelfde plichten worden uitgevoerd om moks wa te verkrijgen en niet voor het 
directe resultaat. 
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XVIII.45. Als men zich toewijdt aan zijn eigen plicht, bereikt men 

volmaaktheid. Hoe men als men aan zijn eigen plicht is toegewijd, succes 

verkrijgt, hoort ge nu. 

Zijn eigen plicht: volgens zijn natuur. Men: degene die geschikt is voor Karma-

Yoga. Volmaaktheid (sambsiddhi): in lichaam en zintuigen aanwezig en geschikt 

voor toewijding aan kennis (jñaana-niswtthaa) nadat alle onzuiverheden zijn uitgewist 

door de uitvoering van de eigen plichten. Kan deze volmaaktheid direct worden 

verkregen door alleen maar de eigen plicht uit te voeren?
290

 Nee. 

Hoe dan wel? Luister hoe dit kan worden verkregen: 

yatah- pravr-ttirbhuuta anaamb yena sarvamidamb tatam; 
svakarman-aa tamabhyarcya siddhimb vindati maanavah- (46). 

XVIII.46. Door zijn eigen handelingen op te dragen aan Hem verkrijgt een 

mens volmaaktheid, aan Hem uit Wie alle wezens voortkomen en Die het hele 

universum doordringt. 

Het woord Pravrrtti in de tekst kan zowel ontwikkeling als activiteit betekenen, en 

het komt voort uit de IIszvara, de Antarya amin of innerlijke Heerser. Wezens: levende 

schepselen. Zijn eigen plicht: ieder volgens zijn kaste, zoals hiervoor beschreven. 

Door de Heer te dienen, door zijn plicht te doen, bereikt een mens in zekere zin 

volmaaktheid, omdat hij geschikt wordt voor toewijding aan kennis (jña ana-niswtthaa).  
Daarom: 

szreyaan svadharmo vigun-ah- paradharmaatsvanus-t-hitaat; 
svabhaavaniyatamb karma kurvannaapnoti kilbis-am (47). 

XVIII.47. Het is beter om zijn eigen plicht te doen, hoe gebrekkig ook, dan de 

plicht van een ander op een perfecte manier uit te voeren. Als men zijn plicht 

doet volgens zijn eigen natuur begaat men geen zonde. 

Zoals een giftige substantie de worm die erin geboren wordt niet aantast, zo begaat 

iemand die de plicht uitoefent volgens zijn eigen natuur geen zonde.  

Men moet zijn eigen Plicht niet verzaken. 

Men zegt dat degene die zijn eigen plicht uitvoert volgens zijn eigen natuur, geen 

zonde begaat zoals de worm die in vergif is geboren hierdoor niet wordt aangetast, 

en dat de plicht van een ander angst veroorzaakt. Hij die het Zelf niet kent moet 

daarom waarlijk altijd handelen.  

Daarom: 

sahajamb karma kaunteya sados -amapi na tyajet; 
sarvaarambhaa hi dos-en-a dhuumenaagnirivaavr-ta ah- (48). 

                                                           
290 De steller van de vraag neemt aan dat hier absolute volmaaktheid wordt bedoeld, dat wil 
zeggen: moks wa. Het is uiteraard niet mogelijk om alleen door handelingen moks wa te verkrijgen. 
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XVIII.48. O Zoon van Kunti, men moet de plicht die men bij geboorte heeft 

meegekregen niet opgeven, ook al doet men het nog zo gebrekkig. Alle 

ondernemingen zijn omgeven met fouten zoals vuur door rook. 

Bij geboorte: op het moment waarop men wordt geboren. Gebrekkig: omdat alles is 

samengesteld uit de drie gun-a's. Alle ondernemingen: wat voor plichten het ook 

mogen zijn, de eigen of die van anderen. De reden hiervan is dat ze allemaal zijn 

samengesteld uit de drie gun-a's. Het feit dat iemand de plicht van een ander 

vervult, en niet zijn eigen plicht waarmee hij ter wereld komt, pleit hem niet vrij 

van schuld. Een andermans plicht vervullen boezemt angst in.
291

 Aangezien het 

niet mogelijk is om handelingen volledig op te geven als men het Zelf niet kent, 

moet men blijven handelen (karma). 

Is het mogelijk om het Handelen volledig op te geven? 

Laten wij dit nu onderzoeken. Mag men zijn eigen (natuurlijke) plicht niet 

verzaken omdat het onmogelijk is om het handelen volledig op te geven of omdat 

men een zonde
292

 begaat als men de plicht niet uitvoert waarmee men geboren is? 

Vraag: Wat heeft dit onderzoek voor zin? 

Antwoord: Het is allereerst zo dat als de eigen plicht niet moet worden opgegeven 

omdat het onmogelijk is om het handelen volledig op te geven, daaruit volgt dat het 

alleen maar goed kan zijn om alles op te geven.  

De Saambkhya, Boeddhistische en Vaiszeswika Theorie. 

Tegenwerping: Inderdaad, echter het volledig opgeven is niet mogelijk. Is de ziel 

(Purus wa) altijd in beweging zoals de gun-a's van de Saambkhya's? Of is handeling zelf 

datgene wat handelt (ziel), zoals de vijf Skandha's van de Boeddhisten die elk 

moment worden vernietigd? In beide gevallen is volledig opgeven van handelen 

onmogelijk.
293

 

Er is nog een derde theorie. Als het ding (ziel) handelt, is het in beweging en als 

het niet handelt, is het bewegingloos. Als dit zo is, dan is het mogelijk om geheel 

van handelen af te zien. Het bijzondere van deze theorie is dat noch het ding (de 

ziel) altijd in beweging is noch dat de handeling zelf datgene is wat handelt (de 

ziel). Het is een permanent vaste substantie, waarin handeling die er eerst niet was 

oprijst, en waarin handeling die er eerst was oplost, terwijl de substantie zelf zuiver 

blijft (bewegingloos) en vol potentie (tot handelen) en als zodanig datgene is wat 

handelt. Dit zeggen de volgelingen van Kan -aada. Is er iets in te brengen tegen deze 

theorie?  

  

                                                           
291 Daarom is het niet juist om de plicht van een ander te doen. 
292 Zonde (pratyava aya) die het gevolg is van het niet uitvoeren van plichten die in de s zruti zijn 
opgelegd. 
293 Omdat dit zou betekenen dat de essentie van de ziel zelf zou veranderen. 
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Verwerping van de Vaiszeswika Theorie. 

Antwoord: Er is in ieder geval het bezwaar dat het tegen de Leer van de Heer 

ingaat. Wij weten dat omdat de Heer heeft gezegd dat 'het niet-bestaande niet kan 

bestaan' (II.16), enzovoorts. Volgens de volgelingen van Kan -aada echter komt het 

niet-bestaande tot bestaan terwijl het bestaande het niet-bestaande wordt. Daarom 

is hun theorie in strijd met de Leer van de Heer. 

Tegenwerping: Hoe kan men er tegen zijn als het in overeenstemming is met de 

rede, ook al gaat het tegen de Leer van de Heer in? 

Antwoord: Men kan terecht bezwaar maken tegen deze visie omdat deze tegen alle 

bewijzen ingaat. Als een dvyan -uka (combinatie van twee atomen) of een andere 

substantie namelijk absoluut niet bestaat voordat het is gemaakt, daarna een tijdje 

bestaat en vervolgens weer niet-bestaand wordt, volgt daaruit dat het niet-

bestaande bestaand wordt en wat bestaat niet-bestaand zal worden. En dat 

onwerkelijkheid werkelijk wordt en werkelijkheid onwerkelijk. In dat geval lijkt de 

onwerkelijkheid (abhaava) die werkelijk (bha ava) moet worden op een konijn met 

horens dat nog moet worden gemaakt. Het wordt pas werkelijk als gevolg van een 

oorzaak op drie niveaus, namelijk materieel, niet-materieel of bijkomstig en de 

specifieke oorzaken (samavaayi, asa-mava ayi, nimitta). In dit geval is het echter niet 

mogelijk om staande te houden dat onwerkelijkheid wordt gemaakt en een oorzaak 

heeft omdat dat ook niet opgaat voor andere onwerkelijkheden zoals een konijn 

met horens. Als een pot of iets dergelijks die moet worden gemaakt werkelijkheid 

wordt, kunnen we begrijpen dat als de pot het resultaat van de handeling moet zijn, 

er een oorzaak nodig is om hem tot bestaan te brengen. 

Verder is het zo dat als het niet-bestaande tot bestaan komt en het bestaande niet-

bestaand zou worden, niemand meer zeker kan zijn van enig bewijs, ook niet over 

zaken die bewezen moeten worden. Er kan namelijk geen zekerheid gegeven 

worden dat het bestaande zal blijven bestaan en het niet-bestaande niet-bestaand 

zal blijven. 

Daarbij komt dat wanneer de volgelingen van Kan -aada zeggen dat een dvyan -uka of 

andere substantie het resultaat is, zij stellen dat het verbonden is met de oorzaak 

ervan en dat het dan bestaat. Voordat het werd gemaakt bestond het niet en het 

wordt door de werking van zijn oorzaak verbonden met deze oorzaak, de 

uiteindelijke atomen, en verbonden met bestaan door de verbinding die bekend 

staat als samavaaya, dat wil zeggen: innerlijke of onverbrekelijke verbinding. Op 

deze manier, dat wil zeggen: als het onverbrekelijk verbonden is met zijn oorzaak, 

komt het tot bestaan. Men zou hen nu de vraag kunnen stellen hoe het niet-
bestaande een eigen oorzaak kan hebben. Wij kunnen ons in ieder geval niet 

voorstellen dat zoiets een onvruchtbare vrouw een zoon kan laten baren of 

überhaupt ergens mee in verbinding kan staan.  



312 

 

Tegenwerping: De Vaiszeswika's beweren niet dat het niet-bestaande ergens mee in 

verbinding staat. Substanties als dvyan -ukas zijn intensief met hun oorzaken 

verbonden.  

Antwoord: Dit is niet waar omdat deze substanties niet worden verondersteld te 

bestaan voordat deze verbinding er is. De Vaiszeswika's zeggen niet dat een pot niet 

bestaat voordat de pottenbakker met zijn schijf en stok aan de gang gaat. Zij 

zeggen ook niet dat de klei uit zichzelf de vorm van een pot aanneemt. Daarom is 

het enige alternatief dat zij moeten toegeven dat het niet-bestaande (de pot) 

verbonden wordt met zijn oorzaak. 

Tegenwerping: Het is niet onredelijk om aan te nemen dat het verbonden kan zijn 

met de oorzaak door samavaaya of innerlijke verbinding hoewel het nog niet 

bestaat. 

Antwoord: Nee, omdat dit niet geldt in het geval van de zoon van een onvruchtbare 

vrouw. Als we willen beweren dat het voorafgaande niet-bestaan (praagabhaava) bij 

de pot verbonden wordt met de oorzaak, moet het ook gelden in het geval van de 

zoon van een onvruchtbare vrouw omdat beiden evenzeer niet-bestaan (abhaava). 

Anders is het noodzakelijk om aan te tonen hoe het ene niet-bestaan kan worden 

onderscheiden van het andere niet-bestaan. Niemand kan enig duidelijk verschil 

aangeven tussen niet bestaan van één, niet bestaan van twee, niet-bestaan van alles, 

het voorafgaande niet-bestaan (praaga-bha ava), het niet-bestaan na vernietiging 

(pradhvambsa-abha ava), wederzijds niet-bestaan (anyonya-abhaava) en het absolute 

niet-bestaan (atyanta-abha ava). Als er geen verschil is, is het onredelijk om te 

beweren dat alleen in het geval van het voorafgaande niet-bestaan van een pot door 

de handeling van de pottenbakker een pot ontstaat, en dat deze pot in verband staat 

met zijn eigen oorzaak, namelijk de scherven van de pot die bestaan, en dat door 

dit verband kan worden gezegd dat deze gemaakt is enzovoorts, en dat dit niet 

geldt voor het niet-bestaan na vernietiging (pradhvambsa-abhaava) van dezelfde pot 

hoewel het in beide gevallen niet-bestaan is. Het is niet redelijk om te stellen dat 

andere vormen van niet-bestaan (abhaava's), zoals het niet-bestaan na vernietiging, 

nooit tot bestaan kunnen komen, terwijl alleen het voorafgaande niet-bestaan als 

dvyan -uka en dergelijke tot bestaan kunnen komen, hoewel het net zo goed een 

abhaava of niet-bestaan is als niet-bestaan na vernietiging of het absolute niet-

bestaan. 

Tegenwerping: Wij beweren niet dat het niet-bestaande tot bestaan komt. 

Antwoord: Dan wordt het bestaande bestaand, dus een pot wordt een pot en een 

doek wordt een doek. Dit gaat ook tegen alle bewijzen in net zoals de theorie dat 
niet-bestaand bestaand wordt. 
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Verwerping van de Parin-aama-Va ada. 

Ook de Parin-aama (transformatie)-theorie van de Saambkhya's verschilt niet van de 

theorie van de Vaiszeswika's omdat deze uitgaat van het produceren van zaken die 

daarvoor niet-bestaan en de vernietiging ervan. Zelfs als we hun uitleg accepteren 

dat door manifestatie of verdwijning een oorzaak tot bestaan wordt gebracht of 

wordt vernietigd, gaat de theorie tegen alle bewijzen in die worden gevonden als 

we onderzoeken of manifestatie en verdwijning tevoren bestaan of niet-bestaan. 

Om dezelfde reden moeten we ook de theorie verwerpen die stelt dat het 

produceren van een resultaat en dergelijke alleen maar verschillende staten zijn van 

de oorzaak zelf. 

De Theorie van de Heer over Illusie. 

Als enige alternatief blijft de theorie over dat het Ene Bestaan, de enige Realiteit, 

door avidyaa op verschillende manieren wordt voorgesteld doordat zovele dingen 

worden geproduceerd, vernietigd, of veranderen, zoals een acteur op het toneel. 

Deze leerstelling van de Heer is vermeld in II.16, het bewustzijn van het bestaande 

(sat) is blijvend en het bewustzijn van de rest is tijdelijk.  

Alleen een verlicht Mens kan Handelen volledig opgeven. 

Tegenwerping: Als het Zelf onbeweeglijk is, waarom is het dan onmogelijk om alle 

handelingen volledig op te geven? 

Antwoord: Handelen is een kenmerk of eigenschap van de gun-a's als men ze ziet 

als de werkelijkheid of als zaken die door avidya a worden veroorzaakt. Het wordt 

door avidyaa aan het Zelf toegeschreven en daarom wordt er gezegd dat geen enkel 

onwetend mens (avidvaan) ook maar voor een moment het handelen volledig kan 

opgeven (III.5). Anderzijds is degene die het Zelf kent in staat alle handelingen op 

te geven omdat avidya a door vidyaa of wijsheid is verdreven en er kan helemaal niets 

overblijven van wat avidya a is. Er blijft inderdaad niets over van de tweede maan 

die door het door timira aangetaste oog wordt gezien als de timira is weggehaald. 

Omdat dit zo is zijn de stellingen in V.13 en XVIII.45 en 46 volkomen redelijk.  

Volmaaktheid in Karma-Yoga leidt tot absolute Volmaaktheid. 

Er is gezegd dat volmaaktheid die via Karma-Yoga is bereikt er uit bestaat dat men 

geschikt geworden is voor jñaana-niswttha a, de Weg van Wijsheid. Met de bedoeling 

om het resultaat ervan, de naiswkarmya-siddhi, de volmaaktheid in de vorm van 

volledige vrijheid van handeling die jñaana-niswtthaa wordt genoemd, te beschrijven, 

vervolgt de Heer: 

asaktabuddhih- sarvatra jita atmaa vigataspr-hah-; 
nais-karmyasiddhimb paramaamb sambnyaasenaadhigacchati (49). 

XVIII.49. Degene wiens buddhi nergens aangehecht is en die het ego heeft 

overwonnen en geen begeerten meer kent, bereikt door afstand doen de 

opperste staat van vrijheid van handelen.  
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Degene wiens rede (buddhi, antah-karan-a) vrij is van gehechtheid aan zonen, vrouw 

en andere zaken, wiens zelf (antah-karan-a) onder controle is gebracht en die geen 

verlangens meer heeft naar lichaam, leven of genoegens en die het Zelf kent, 

verkrijgt door sambnya asa de opperste volmaaktheid en absolute bevrijding van 

handelen (naiswkarmyasiddhi). Vanwege zijn kennis van de eenheid van de 

Brahman die niet handelt (naiswkriya a) en het Zelf, zijn alle handelingen van hem 

geweken. Dit wordt de staat van absolute bevrijding van handelen genoemd en is 

een siddhi of volmaaktheid. Naiswkarmyasiddhi kan ook betekenen het verkrijgen 

van naiswkarmya, de staat waarin men verblijft als het onbeweeglijke Zelf. Het is de 

hoogste staat en verschilt van de volmaaktheid die door Karma-Yoga wordt 

verkregen. Het is de staat van onmiddellijke bevrijding (sadyo-mukti). Deze staat 

wordt bereikt door sambnya asa of ware kennis, beter gezegd iemand is door zijn ware 

kennis in staat om afstand te doen van alle handelen, zoals de Heer zegt in V.13. 

De Heer vervolgt nu met de leerstelling hoe iemand die volmaaktheid heeft bereikt 

(zie XVIII.46) door zijn plicht te doen in dienst van de Heer en de ware kennis van 

het Zelf heeft verworven, de volmaaktheid kan verkrijgen van absolute bevrijding 

van handelen die nais-karmyasiddhi heet, dat wil zeggen: die standvastig en 

onwankelbaar gevestigd is in de kennis van het ware Zelf. 

siddhimb praapto yathaa brahma tathaa ''pnoti nibodha me; 
samaasenaiva kaunteya nis-t-ha a jñaanasya yaa paraa (50). 

XVIII.50. O Zoon van Kunti, Ik zal U nu in het kort verklaren hoe iemand, 

die volmaaktheid heeft verkregen, Brahman kan bereiken, hetgeen de 

opperste staat van wijsheid is. 

De staat van volmaaktheid die is bereikt, bestaat hieruit dat lichaam en zintuigen 

geschikt zijn gemaakt voor toewijding aan kennis door de Genade van de Heer die 

verkregen is door het eerbiedig vervullen van zijn plicht. Deze vorm van 

volmaaktheid wordt genoemd als opstapje naar de volgende. - Wat is die vorm van 

volmaaktheid die hier wordt voorbereid? Dit is het proces van jña ana-niswtthaa of 

toewijding aan kennis waardoor men Brahman, het Opperste Zelf bereikt. Laat dit 

proces, de manier waarop jña ana-niswtthaa wordt bereikt, volkomen duidelijk zijn uit 

Mijn woorden! - Zal het uitgebreid worden beschreven? Nee, zegt de Heer, het zal 

alleen in het kort worden beschreven. 

Absolute Volmaaktheid is de Staat van Zelfkennis. 

Wat het bereiken van Brahman inhoudt (aangeduid met de woorden: "hoe iemand 

Brahman bereikt"), verklaart de Heer met de woorden: "opperste staat van 

wijsheid". Staat (niswttha a) betekent volmaaktheid, de uiteindelijke en hoogste 
staat.

294
 

                                                           
294 De hiernavolgende dialoog in de vorm van vraag en antwoord is bedoeld om te laten zien dat 
de staat van kennis een duidelijk doel is. Het is de staat van Brahma-jñaana (kennis van Brahman). 
Brahma-jñaana is gelijk aan Zelfkennis: de natuur van het Zelf is beschreven in II.20 en in de 
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Vraag: Staat van wat?  

Antwoord: Van Brahma-jñaana of kennis van Brahman. 

Vraag: Waaruit bestaat de staat van Brahma-jñaana?  

Antwoord: Het is dezelfde staat als AAtmajña ana of Zelfkennis. 

Vraag: Waaruit bestaat Zelfkennis? 

Antwoord: Het is gelijk aan het Zelf. 

Vraag: Waaruit bestaat het Zelf? 

Antwoord: Dit is beschreven door de Heer en in de passages van de Upaniswads, en 

is vast te stellen door nyaaya of beschouwing van de geschriften.  

Is Zelfkennis eigenlijk mogelijk? 

Tegenwerping: Kennis of het gekende (jñaana) neemt de vorm aan van het object. 

Er wordt echter nergens aangegeven dat het Zelf een kennisobject is of een vorm 

heeft. 

Antwoord: Het Zelf heeft een vorm zoals de geschriften vermelden: "een kleur als 

de zon" (SZve.Up. 3-8), "stralend van vorm" (Cha a.Up. 3.14.2), "stralend in Zichzelf" 

(Brr.Up. 4.3.9). 

Tegenwerping: Nee, deze passages zijn bedoeld om het idee te ontzenuwen dat het 

Zelf donker is (Tamas). Als we er vanuit gaan dat het Zelf geen substantie is of 

geen eigenschappen heeft, volgt daaruit dat het Zelf donker is en om dit te 

voorkomen worden omschrijvingen gegeven als "een kleur als de zon." Omdat het 

Zelf omschreven is als "zonder vorm" (Kattha Up. 3.15) wordt vorm volledig 

ontkend. Bovendien is het Zelf geen kenobject zoals de volgende passages leren: 

"Zijn vorm wordt niet gekend, noch kan iemand Hem met het oog waarnemen" 

(S Zvet.Up. 4.20) en "Zonder klank en gevoel" (Kattha Up. 3.15). Het is daarom niet 

juist om te zeggen dat de vorm van het Zelf gekend kan worden. 

Als dit zo is hoe kan men dan het Zelf kennen? Het is inderdaad zo dat al het 

kennen de vorm aanneemt van het object, wat het ook moge zijn. Er is gezegd dat 

het Zelf geen vorm heeft. Als het Zelf en de waarneming ervan geen vorm hebben, 

hoe kan er dan voortdurende meditatie over Zelfkennis en de vervulling ervan 

worden bereikt? 

Het Zelf openbaart Zichzelf in Zuivere Rede. 

Antwoord: Laat dit idee varen: er kan namelijk worden aangetoond dat het Zelf 

buitengewoon zuiver, helder en subtiel is, en dat Buddhi, omdat het even zuiver is 
als het Zelf, gelijk kan zijn aan dat aspect van het Zelf dat zich manifesteert als 

bewustzijn. Manas kan gelijk zijn aan Buddhi, de zintuigen aan Manas, en het 

                                                                                                                                             
Upaniswads. Dit kan ook worden vastgesteld door beschouwing van de geschriften waarin Hij 
wordt beschreven als 'zonder gehechtheid en onbeweeglijk.' 
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fysieke lichaam kan gelijk zijn aan de zintuigen. Het is om deze reden dat gewone 

mensen het fysieke lichaam zelf als het Zelf beschouwen. De Loka ayatika's 

(materialisten) die stellen dat bewustzijn een eigenschap is van het fysieke lichaam, 

verklaren dat de Puruswa, de ziel, hetzelfde is als het fysieke lichaam samen met 

bewustzijn. Op dezelfde manier beweren weer anderen dat bewustzijn een 

eigenschap van Buddhi is. Enkelen stellen dat er iets is dat voorbijgaat aan de 

Buddhi, namelijk de Avyakta (het Ongemanifesteerde) dat ook de Avya akrrta (het 

Ongedifferentieerde) wordt genoemd, in de vorm van Avidya a en zij stellen dat de 

Avya akrrta het Zelf is.
295

 Steeds en overal, van Buddhi tot het fysieke lichaam, ligt 

de oorzaak van de illusie van de identificatie van elk aspect met het Zelf in de 

overeenkomst met het bewustzijn van het Zelf. Daarom is het niet nodig om 

rechtstreeks kennis over het Zelf te geven. - Wat is wel nodig? Het enige dat nodig 

is, is het niet-Zelf te verwijderen dat met het Zelf verbonden wordt door namen en 

vormen. Het is echter niet nodig om te proberen te leren wat het bewustzijn van het 

Zelf wel is, omdat dit altijd wordt begrepen samen met alle objecten van 

waarneming die weer door avidyaa ontstaan. Op deze manier stellen de 

Vijñaanavaadins, Boeddhistische idealisten, dat niets echt bestaat behalve ideeën en 

dat deze ideeën geen fysiek bewijs voor hun bestaan nodig hebben omdat 

toegegeven wordt dat deze zelf worden waargenomen. We moeten daarom alleen 

maar verwijderen wat ten onrechte door avidya a wordt toegeschreven aan Brahman 

en we hoeven geen inspanning te leveren om kennis te verkrijgen over Brahman 

omdat Hij volkomen vanzelfsprekend is. Hoewel Hij volkomen vanzelfsprekend is, 

gemakkelijk kenbaar is, heel dichtbij is en het eigen Zelf is, schijnt Brahman voor 

degenen die niet verlicht zijn onbekend en moeilijk kenbaar te zijn en heel ver weg 

alsof Hij iets heel aparts is. Hun rede (Buddhi) wordt misleid door de 

verschillendheid van namen en vormen die door avidya a zijn ontstaan. Voor hen 

echter van wie de rede (Buddhi) zich heeft afgewend van de uiterlijke dingen, die 

zeker zijn van de genade van een Guru en een zuiver zelf (manas) hebben 

gekregen, is er niets zo gelukzalig, zo bekend, zo gemakkelijk kenbaar en dichtbij 

als Brahman. Daarom wordt gezegd dat de kennis van Brahman direct begrepen 

kan worden en niet in strijd is met dharma (IX.2). 

Sommige verwaande filosofen stellen dat rede (Buddhi) het Zelf niet kan omvatten 

omdat Hij zonder vorm is en dat daarom de Toewijding aan Ware Kennis niet 

verkregen kan worden. Toegegeven, dit geldt voor al degenen die niet zijn 

ingewijd in de traditionele kennis door de Guru's (de Groten) en die niet de 

Vedaanta hebben geleerd en bestudeerd doch die geheel en al in beslag zijn 

genomen door de uiterlijke zintuiglijke objecten en niet ervaren zijn in de juiste 
bronnen van kennis. Voor degenen echter die in een andere situatie verkeren (dat 

wil zeggen: zij die naar behoren zijn geïnitieerd, enzovoorts), is het volledig 

onmogelijk om in de werkelijkheid te geloven van de dualiteit van waarnemer en 

                                                           
295 Zij die studeren en denken over de Oorzaak van het universum beschouwen de Antarya amin, 
de Avya akr rta samen met bewustzijn als het Zelf. 
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het waargenomene van onze uiterlijke perceptie, omdat zij geen enkele andere 

realiteit waarnemen dan het bewustzijn van het Zelf. In de voorgaande 

hoofdstukken hebben wij aangetoond dat dit en niet het omgekeerde de waarheid 

is. De Heer heeft dit ook gezegd in II.69. Daarom kan alleen het ophouden van het 

waarnemen van de verschillende vormen in de fysieke wereld leiden tot een echt 

begrip van de ware natuur van het Zelf. Want het Zelf is iets dat iedereen altijd 

bekend is en niet iets dat men moet bereiken, moet zien kwijt te raken of 

verwerven. Als het Zelf volkomen onbekend zou zijn, zouden alle inspanningen die 

men voor zichzelf doet geen enkele betekenis hebben. Het is werkelijk niet 

denkbaar dat deze bedoeld zouden zijn voor zoiets als het welbehagen van het 

fysieke lichaam dat geen bewustzijn heeft. Men kan zich ook niet voorstellen dat 

het alleen maar om de vreugde of het verdriet zelf gaat. Bovendien is het 

Zelfkennis dat het doel is van alle inspanningen.
296

 Net zoals het niet nodig is om 

een fysiek bewijs te hebben van het eigen lichaam is het ook niet nodig om een 

fysiek bewijs te hebben van het bestaan van het Zelf dat zelfs dichterbij is dan het 

lichaam. Zo is het duidelijk voor degenen die onderscheid kunnen maken dat de 

AAtma-jñaana-niswtthaa (toewijding aan Zelfkennis) gemakkelijk te bereiken is. 

Het Kennen en de Kenner openbaren zichzelf. 

Ook degenen die beweren dat kennis (jña ana) zonder vorm is en niet door directe 

waarneming gekend kan worden, moeten toegeven dat het kennen net zo snel 

ervaren wordt als vreugde en verdriet omdat een kennisobject door kennis wordt 

begrepen. Bovendien kan men niet volhouden dat kennis iets is dat men wil 

kennen. 

Als kennis iets onbekends zou zijn, zou men het kunnen gaan zoeken, net zoals 

men zoekt naar een kennisobject. Zoals bijvoorbeeld iemand door kennis zoekt 

naar een kenbaar object als een pot, zou men naar kennis gaan zoeken door middel 

van andere kennis. Het is echter anders en daarom openbaart kennis zichzelf en 

daarom openbaart ook de kenner zichzelf. 

Voor de kennis van Brahman en het Zelf is daarom geen enkele inspanning
297

 

nodig. Inspanning is alleen nodig om te voorkomen dat we het niet-Zelf als het Zelf 

gaan zien. Daarom is Toewijding tot Kennis (jña ana-niswttha a) gemakkelijk te 

bereiken.  

De Weg naar volkomen Volmaaktheid. 

Hoe wordt de vervulling van kennis
298

 bereikt? Luister: 

                                                           
296 Alle handelingen die in de S Zruti worden opgelegd zijn alleen bedoeld als middel tot Zelfken-
nis. 
297 Met de bedoeling om iets tot bestaan te brengen dat nog niet bestaat door een handeling die 
door de SZruti wordt opgelegd. 
298 Een voortdurende stroom van de kennis van Brahman, waarbij de rede opgaat in Brahman 
door verwijdering van alle vreemde kenmerken die aan Hem worden toegeschreven. 
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buddhyaa viszuddhayaa yukto dhr-tyaa ''tmaanamb niyamya ca; 
szabdaadinvis-ayaambstyaktva a raagadves-au vyudasya ca (51). 

XVIII.51. Begiftigd met zuivere rede, zichzelf standvastig beheersend, geluid 

en andere zintuiglijke objecten opgegeven hebbend en liefde en haat 

verwerpend, ... 

Zuiver: vrij van illusie (ma ayaa), twijfel en misleiding. Rede (Buddhi): het 

onderscheidingsvermogen. Zichzelf: het geheel van lichaam en zintuigen. Opgeven, 
enzovoorts: (zoals de tekst aangeeft) van alle overbodige luxe en alle objecten 

behalve datgene wat nodig is om het lichaam in stand te houden. Liefde en haat 
verwerpend: geldt zelfs voor de objecten die nodig zijn om het lichaam te 

onderhouden.  

viviktasevi laghvaaszi yatavaakkaayamaanasah-; 
dhyaanayogaparo nityamb vairaagyamb samupaaszritah- (52). 

XVIII.52. ... levend in afzondering, matig etend, terwijl spraak en lichaam en 

geest worden beheerst, voortdurend in meditatie, Yoga en onthechting, ... 

Levend in afzondering: gewend om zich terug te trekken naar afgelegen plaatsen 

als een jungle, een zandbank in een rivier of een grot in de bergen. Matig etend: 

omdat het leidt tot serene gedachten en men niet in slaap valt of zich overgeeft aan 

slechte dingen. Deze aan wijsheid toegewijde persoon moet ook spraak, lichaam en 

geest beheersen. Terwijl alle zintuigen op deze manier rustig zijn geworden, dient 

hij voortdurend en toegewijd Dhyaana of meditatie op de natuur van het Zelf te 

beoefenen, en Yoga of concentratie van de geest op het Zelf. Voortdurend betekent 

dat hij niets anders hoeft te doen, ook geen mantrajapa (herhaling van gezangen of 

mystieke formules), enzovoorts. Onthechting: afwezigheid van begeerte naar 

zichtbare of onzichtbare objecten. Deze geestelijke houding dient constant 

aanwezig te zijn.  

Verder: 

ahan4kaaramb balamb darpamb kaamamb krodhamb parigraham; 
vimucya nirmamah- sza anto brahmabhuuyaaya kalpate (53). 

XVIII.53. ... egoïsme, en ook kracht, trots, begeerte, woede en bezit opgegeven 

hebbend, en onzelfzuchtig en vredig te zijn, is hij klaar om één te worden met 

Brahman. 

Egoïsme: het identificeren van het Zelf met het lichaam, enzovoorts. Kracht: die 

kracht die verbonden is met hartstocht en begeerte, echter niet de lichamelijke of 

andere kracht, want dat zijn natuurlijke krachten die men niet kan opgeven. Trots: 
datgene wat volgt op uitbundige vreugde en dat leidt tot het zondigen tegen dharma 

zoals de smrrti zegt: "Als iemand buiten zichzelf raakt van vreugde, wordt hij trots, 

en als hij trots wordt, zondigt hij tegen dharma" (Apastambha-Dharmasu utra 

1.13.4). Bezit: ofschoon iemand geen hartstochten meer kent in geest en zintuigen, 

kan hij toch zoveel uiterlijke zaken bezitten als nodig zijn voor het onderhouden 
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van het lichaam en om zijn plichten te vervullen (dharma). Zelfs dit geeft de 

toegewijde op, dat wil zeggen: hij wordt een Paramahambsa-Parivraajaka, een 

sambnya asin van de vierde en hoogste klasse. Hij beschouwt zelfs het lichaam als 

niet van hemzelf. Vredig: vrij van uitbundige vreugde en zorg. Een dergelijke 

toegewijde aan wijsheid is geschikt om Brahman te worden. 

De Vervulling van Kennis bereikt door Toewijding. 

Dit geschiedt op de volgende manier: 

brahmabhuutah- prasannaatmaa na szocati na kaan4ks-ati; 
samah- sarves-u bhuutes-u madbhaktimb labhate paraam (54). 

XVIII.54. Hij die één wordt met Brahman, en vredig en kalm is, heeft geen 

wensen meer en kent geen verdriet. Hij behandelt iedereen gelijk en bereikt de 

opperste toewijding aan Mij. 

Hij die Brahman heeft bereikt en in zichzelf vredig en kalm is, treurt niet als het 

niet lukt om iets te krijgen of een wens niet vervuld te zien worden. Men kan zich 

absoluut niet voorstellen dat iemand die Brahman kent nog naar iets zou kunnen 

verlangen, en daarom is de uitspraak: "Hij heeft geen wensen meer en kent geen 

verdriet," gelijk aan de woorden dat dit de natuur is van iemand die Brahman 

geworden is. Een andere uitleg van deze tekst is: "Hij treurt niet en kent geen 

uitbundige vreugde." Hij behandelt iedereen gelijk betekent dat hij de vreugde en 

het verdriet van alle wezens op dezelfde manier beschouwt als die van hemzelf, dat 

wil zeggen dat dit hem op dezelfde manier raakt. Hier wordt niet bedoeld dat hij de 

identiteit van het Zelf in alles ziet, want dit zal in het volgende vers worden 

behandeld. Deze toegewijde aan wijsheid verkrijgt de opperste toewijding aan Mij, 

de opperste Heer, te weten de vierde en hoogste van de vier soorten van 

toewijding: de Toewijding aan Kennis waarover in VII.16 wordt gesproken. 

bhaktyaa maamabhija anaati yaavaanyaszcaasmi tattvatah -; 
tato maamb tattvato jña attvaa viszate tadanantaram (55). 

XVIII.55. Door Toewijding aan Mij leert hij Mij kennen en wat Ik ben. Als hij 

Mij in waarheid kent, gaat hij onmiddellijk in Mij binnen. 

Door de Toewijding aan Kennis, Bhakti, kent hij Mij zoals Ik ben in de 

verschillende manifestaties, die het gevolg zijn van de upa adhi's. Hij weet wie Ik 

ben, weet dat alle kenmerken die door upaadhi's worden veroorzaakt niet bij Mij 

behoren en dat Ik de Opperste Puruswa ben en gelijk aan aakaasza. Hij weet dat Ik één 

ben, het ene Bewustzijn (Caitanya), zuiver en eenvoudig, ongeboren, 

onvergankelijk, onsterfelijk, zonder vrees en vrij van de dood. Omdat hij Mij in 
waarheid kent, gaat hij in Mij binnen, onmiddellijk nadat hij deze kennis heeft 

verworven. Er wordt niet bedoeld dat het verkrijgen van kennis en het binnengaan 

twee verschillende handelingen zijn. Wat is dan de handeling van het binnengaan? 

Dit is de kennis zelf, omdat kennis alleen maar op zichzelf kan inwerken zoals de 

Heer heeft gezegd "Ken Mij ook als Ks wetrajña." (XIII.2) 
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Tegenwerping: De uitspraak "door de opperste toewijding van kennis kent hij Mij" 

houdt een tegenstelling in. Als namelijk kennis over een bepaald onderwerp in de 

kenner oprijst, kent hij alleen op dat moment het onderwerp en hiervoor is geen 

toewijding aan deze kennis of herhaling van kennis nodig. Daarom houdt de 

uitspraak "hij kent Mij niet door kennis maar door toewijding aan kennis, door 

herhaling van kennis" een tegenstelling in. 

Antwoord: Dit bezwaar geldt niet. Het woord 'toewijding' (nis wtthaa) betekent dat 

deze kennis als gevolg van de gunstige omstandigheden waaronder deze ontstaat, 

groeit, vrij is van beperkingen, en  door eigen ervaring zijn hoogtepunt bereikt in 

een vaste overtuiging. Wanneer de kennis van de eenheid van het individuele Zelf 

(Kswetrajña) en het Opperste Zelf (Parama atman) die wordt opgewekt door leringen 

van de Geschriften en de Meester, door eigen ervaringen zijn hoogtepunt bereikt in 

een vaste overtuiging, dan kan men zeggen dat de kennis zijn uiteindelijke 

vervulling heeft gekregen. De kennis heeft gunstige omstandigheden nodig om 

deze te laten groeien en rijpen, te weten zuiverheid van geest, nederigheid en 

andere kenmerken (XIII.7 en volgende verzen), samen met het afstand doen van 

alle handelingen die geassocieerd worden met verschillen als degene die handelt en 

andere onderdelen van de handeling. Deze jñaana-niswtthaa (Toewijding aan Kennis) 

wordt de Opperste of vierde soort van Toewijding, Bhakti, genoemd (VII.17). 

Vergeleken met de andere drie soorten van Toewijding, bijvoorbeeld die van hen 

die verontrust zijn, wordt dit de opperste soort genoemd. Door deze opperste 

Toewijding kent de leerling de Heer zoals Hij is en onmiddellijk daarna verdwijnt 

elk idee van verschil tussen de IIszvara en de Kswetrajña volledig. Er is dus geen 

tegenstelling in de uitspraak dat "door de Toewijding aan Kennis de toegewijde 

Mij kent." 

Afstand doen van alle Handeling is nodig voor absolute Volmaaktheid. 

Alleen dan kan de leer van de geschriften als de Upaniswads, Itiha asa's, Puraan-a's en 

Smrrti's, die goed gefundeerd is, betekenis hebben. Teksten uit deze geschriften zijn 

onder andere: 

"Als zij Dat kennen doen zij afstand en leiden het leven van een bedelmonnik" 

(Brr.Up. 3.5.9). 

"Daarom zeggen zij dat van deze ontberingen afstand doen uitstekend is" (Yajñiki 

Up. 79). 

"Afstand doen is het beste" (Ibid. 78). 

"Sambnya asa is het afstand doen van handelingen." 

"Na afstand te hebben gedaan van de Veda's, van deze wereld en de volgende" 
(Apastambha Dharmasu atra 2.23.13). 

"Doe afstand van dharma en adharma." 

Enzovoorts. 

Ook in de Gitaa komen dergelijke passages voor (zie V.12). Men kan niet stellen dat 

deze passages geen betekenis hebben. Evenmin kan men zeggen dat het 



321 

 

arthavaada's zijn, louter verklarende of bijkomstige opmerkingen, omdat deze in de 

hoofdstukken staan die specifiek over afstand doen gaan.  

Bovendien is het afstand doen van handelingen noodzakelijk omdat moks wa bestaat 

uit het realiseren van de onbeweeglijkheid van het eigen Innerlijke Zelf. Hij die de 

oostelijke zee wil bereiken moet niet de andere richting uitgaan, dat wil zeggen: 

naar de westelijke zee gaan. De Toewijding aan Kennis (jña ana-niswtthaa) is een 

doelbewuste inspanning om een voortdurende stroom in stand te houden van het 

beeld van het Innerlijke Zelf (Pratyaga atman). Het zou tegenstrijdig zijn als deze 

Toewijding verplicht samen zou gaan met rituelen (karma); dit is als naar de 

westelijke zee gaan. Filosofen zijn er vast van overtuigd dat het verschil zo groot is 

als het verschil tussen een berg en een mosterdzaadje. Vandaar de conclusie dat de 

Toewijding aan Kennis (jñaana-niswtthaa) beoefend moet worden door afstand te doen 

van alle handelingen. 

Toewijding aan de Heer door voorgeschreven Handelingen. 

Volmaaktheid die voortkomt uit Bhakti-Yoga en bestaat uit het dienen van de Heer 

door het uitvoeren van de eigen plichten, kwalificeert de toegewijde voor de 

Toewijding aan Kennis die zijn hoogtepunt heeft in moks wa. Deze Bhakti-Yoga, de 

Yoga van Toewijding aan de Heer wordt in dit hoofdstuk verheerlijkt waarin de 

leer van de szaastra wordt samengevat. Het doel is om deze leer echt te laten 

binnendringen. 

sarvakarmaan -yapi sadaa kurvaan-o madvyapaaszrayah-; 
matprasaadaadavaapnoti szaaszvatamb padamavyayam (56). 

XVIII.56. Terwijl hij alle handelingen uitvoert en tot Mij zijn toevlucht neemt, 

bereikt hij door Mijn Genade het eeuwige en onvergankelijke Doel.  

Hij die alle handelingen uitvoert (zelfs de verboden handelingen) met zijn hele 

wezen gericht op Mij en zo zijn toevlucht zoekt tot Mij, de Heer Vasudeva, bereikt 

door de Genade van de Heer de eeuwige Verblijfplaats van Viswn-u. 

Daarom: 

cetasaa sarvakarmaan-i mayi sambnyasya matparah-; 
buddhiyogamupaaszritya maccittah - satatamb bhava (57). 

XVIII.57. Draag in Uw geest alle handelingen op aan Mij, zie Mij als de 

Allerhoogste, concentreer Uw geest op Mij, en denk altijd aan Mij! 

In Uw geest: in geloof en met onderscheidingsvermogen.
299

 Alle handelingen: 

waaruit zichtbare of onzichtbare resultaten worden verkregen. Mij: de Heer, zoals 
in IX.27 wordt onderwezen 'draag al uw handelingen aan Mij op'. Zie: zie Mij, 

Vasudeva, als het hoogste doel, het hele wezen gericht op Mij. Zie Mij, enzovoorts: 

                                                           
299 Het soort geloof dat alleen door kennis die door de Genade van de Heer wordt verkregen, en 
niet door handelingen, uiteindelijk leidt tot bevrijding. 
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neem toevlucht tot Buddhi-Yoga (samaahita-buddhitva) met standvastigheid van 

geest en vast geloof als enige toevlucht. 

maccittah- sarvadurgaan -i matprasaada attaris-yasi; 
atha cettvamahan4kaara anna szros-yasi vinan4ks-yasi (58). 

XVIII.58. Door alleen aan Mij te denken zult ge door Mijn Genade alle 

moeilijkheden te boven komen, maar als ge door egoïsme niet naar Mij 

luistert, zult ge verloren gaan. 

Moeilijkheden: de onoverkomelijke obstakels die uit avidya a voortkomen, de 

oorzaak van sambsaara. Egoïsme: het beeld dat ge een geleerd man zijt. Als ge Mijn 

raad niet opvolgt, zult ge verloren gaan. Ge moet ook niet denken: "Ik ben 

zelfstandig, dus waarom zou ik de opdrachten van iemand anders uitvoeren?" 

yadahan4ka aramaaszritya na yotsya iti manyase; 
mithyais -a vyavasaayaste prakr-tistvaam b niyoks-yati (59). 

XVIII.59. Als ge uit egoïsme denkt: "Ik zal niet strijden," dan zal dit besluit 

vergeefs zijn omdat Uw natuur U ertoe zal dwingen.   

Ge denkt: ge besluit. Vergeefs: omdat Uw natuur van Kswatriya U zal dwingen om te 

vechten.  

Er is ook de volgende reden: 

svabhaavajena kaunteya nibaddhah- svena karman-aa; 
kartumb necchasi yanmohaatkaris-yasyavaszo 'pi tat (60). 

XVIII.60. O Zoon van Kunti, ge zijt gebonden door Uw eigen karma en ook al 

wilt ge het uit misleiding niet doen, ge zult het toch moeten doen ook al wilt ge 

het niet. 

Eigen karma: als moed, enzovoorts, die in XVII.43 zijn genoemd. Al wilt ge het 
niet: gedwongen door krachten buiten Uw wil.  

iszvarah- sarvabhuuta anaamb hr-ddesze 'rjuna tis-t-hati; 
bhraamayansarvabhuuta ani yantraaruud-haani maayayaa (61). 

XVIII.61. O Arjuna, de Heer woont in ieders hart en laat alle wezens door 

Maayaa bewegen als ronddraaiend op een machine. 

De Heer: IIszvara de Heerser, Naraayan-a. Arjuna: zuiver in het innerlijke zelf, van 

een zuivere antah-karan-a. Het woord Arjuna betekent hier zuiver zoals in de Rrg 

Veda: "De donkere dag en de lichte dag" (6.9.1). De Heer doet alle dingen 

bewegen, alsof deze bewogen worden als machines, als houten poppen aan een 
draaimolen. Door Maayaa: door het creëren van een illusie. Ronddraaiend dient 

opgevat te worden als wonend. 
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tameva szaran-amb gaccha sarvabhaavena bhaarata; 
tatprasaadaatparaamb s zaantimb stha anam- praapsyasi szaaszvatam (62). 

XVIII.62. O Bhaarata, zoek uitsluitend Uw toevlucht tot Hem en door Zijn 

Genade zult ge de hoogste vrede verkrijgen en eeuwig thuis zijn. 

Zoek deze Heer met Uw gehele wezen als Uw enige toevlucht en bevrijding uit de 

ellende van sambsaara. Door Zijn Genade zult ge dan de hoogste vrede verkrijgen en 

Mijn, dat wil zeggen Vis wn-u's, Hoogste Eeuwige Verblijfplaats bereiken. 

iti te jñaanamaakhyaatam b guhyaadguhyataramb mayaa; 
vimr-szyaitadaszes-en-a yathecchasi tatha a kuru (63). 

XVIII.63. Aldus heb ik U deze wijsheid uitgelegd die het hoogste geheim 

bevat. Overweeg dit alles en handel dan zoals ge wenst! 

Mij: de Alwetende Heer. Dit: de szaastra, de leer die hierboven is uitgelegd. Alles: het 

geheel van wat onderwezen is. 

Toewijding aan de Heer is het Geheim achter het Succes met Karma Yoga. 

Luister naar wat Ik nog eens herhaal: 

sarvaguhyatamamb bhuuyah- szr-n-u me paramam- vacah-; 
is-t-o 'si me dr-d-hamiti tato vaks-yaami te hitam (64). 

XVIII.64. Luister nogmaals naar Mijn hoogste en meest geheime woord! Ge 

zijt Mij zeer dierbaar en daarom zal Ik spreken voor Uw welzijn.  

Nogmaals: omdat het al meer dan eens is gezegd. Ik zeg U dit niet uit vrees of 

hoop op een beloning, maar omdat ge Mijn dierbare vriend zijt en ge Mij altijd zeer 

geliefd zult zijn. Daarom zal Ik U vertellen over dit hoogste goed, de wijze waarop 

kennis verkregen kan worden. Dit laatste punt is het hoogste van alle goeds. - Wat 

is dit? 

De Heer spreekt: 

manmanaa bhava madbhakto madyaaji maamb namaskuru; 
maamevais-yasi satyamb te pratijaane priyo 'si me (65). 

XVIII.65. Richt Uw geest op Mij, wees Mij toegewijd, vereer Mij en breng Mij 

offers! Zo zult gij werkelijk tot Mij komen. Ik beloof U dit want ge zijt Mij 

zeer dierbaar. 

Gij zult tot Mij komen: als ge zo handelt, als ge alleen Vasudeva beschouwt als Uw 

middel en doel, zult ge tot Mij komen. Op dit punt doe Ik een plechtige belofte. De 

betekenis van dit vers is, dat uitgaande van de waarheid van de uitspraken van de 
Heer en terwijl men ervan overtuigd is dat moks wa een onvermijdelijk gevolg is van 

de toewijding aan de Heer, men de Heer moet zien als de hoogste en enige 

toevlucht.  
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Ware Kennis en Afstand doen. 

Na tot besluit te hebben gezegd dat het hoogste geheim van de Toewijding van 

Karma-Yoga bestaat uit het beschouwen van de Heer als enige toevlucht, vervolgt 

de Heer nu met uitspraken over Ware Kennis als vrucht van Toewijding aan 

Karma-Yoga, de essentie van alle Vedaanta's (Upanis wads). 

sarvadharmaanparityajya maamekamb szaran-amb vraja; 
ahamb tvaa sarvapaapebhyo moks -ayis-yaami maa szucah- (66). 

XVIII.66. Geef alle plichten op en zoek alleen Uw toevlucht in Mij! Heb geen 

verdriet, Ik zal U van alle zonden bevrijden! 

Plichten (dharma): inclusief verkeerde handelingen (adharma) omdat nu 

naiswkarmya ofwel vrijheid van alle handelingen wordt onderwezen. De volgende 

passages uit de szruti en smrrti zijn van toepassing: 

"Degene die geen afstand heeft gedaan van slechte handelingen kan het niet 

bereiken" (Kattha Up. 1.2.24). 

"Geef dharma en adharma op." 

De tekst betekent dus: "Geef alle handelingen op." 

Alleen Mij: de IIszvara, het Zelf van alles die overal gelijkelijk in aanwezig is. Zoek 
alleen Uw toevlucht in Mij: in het geloof dat 'Ik- zelf deze IIszvara ben,' dat wil 

zeggen: begrijp dat er niets bestaat dan Mijzelf. Als ge dit werkelijk gelooft zal Ik 

U bevrijden van alle zonden en van alle beperkingen van dharma en adharma door 

Mijzelf te manifesteren als Uw eigen Zelf. Zoals al eerder is gezegd: "Ik verdrijf de 

duisternis van onwetendheid door het heldere licht van kennis, want Ik woon in 

hun eigen Zelf" (X.11). Heb daarom geen verdriet! 

Wat is de Manier om de Hoogste Gelukzaligheid te bereiken?  

Kennis of Handelingen? 

Op welke manier kan men volgens de Gitaa-szaastra de Hoogste Gelukzaligheid (nih--
szreyasa) bereiken? Is dit Kennis (Jñaana) of Handelingen (karma) of allebei samen? 

Waarom deze twijfel?  

Er is gezegd: "Als men Dit weet, bereikt men Onsterfelijkheid" (XIII.12) en "Als 

hij Mij in waarheid kent, komt hij onmiddellijk in Mij" (XVIII.55); deze en andere 

passages stellen dat de Hoogste Gelukzaligheid louter door kennis wordt 

verkregen. Passages als "Houd U alleen bezig met de handeling zelf" (II.47) en 

"Handel daarom op dezelfde manier" (IV.15) leren dat het verrichten van 

handelingen zonder meer verplicht is. Omdat is onderwezen dat zowel kennis als 
handelingen verplicht zijn, zou er twijfel kunnen ontstaan of de twee samen niet de 

manier zijn om de Hoogste Gelukzaligheid te verwerven.  

Wat is eigenlijk het nut van deze vraag? Dit is om vast te stellen op welke manier 

men de Hoogste Gelukzaligheid kan bereiken, en daarom is dit een zeer uitgebreid 

onderwerp en de moeite waard om te onderzoeken.   
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Zelfkennis is de enige Manier om de Hoogste Gelukzaligheid te bereiken. 

Zuivere Zelfkennis is de enige manier om de Hoogste Gelukzaligheid te bereiken 

omdat dit door het wegnemen van het beeld van verscheidenheid culmineert in 

bevrijding (kaivalya). Avidya a is het waarnemen van verscheidenheid waarmee 

handelingen, elementen van handeling en het doel van handelingen gepaard gaan. 

Het is altijd in het Zelf aanwezig. "Het is Mijn handeling: ik ben degene die 

handelt, ik verricht deze handeling om er dat resultaat mee te behalen." In deze 

vorm is avidya a sinds het begin van de tijden werkzaam geweest. Datgene wat deze 

avidya a weghaalt, is kennis van het Zelf die op de volgende manier oprijst: "Hier 

ben ik, vrij, niet deelnemend aan de handeling, zonder te handelen, en niet gericht 

op het resultaat." Dergelijke kennis verwijdert het beeld van verscheidenheid dat 

iemand tot handelen aanzet. Het woord 'alleen' in het begin van deze paragraaf is 

bedoeld om de andere twee methoden uit te sluiten, namelijk 'noch alleen door 

handelingen noch door handelen en kennis samen wordt de Hoogste 

Gelukzaligheid bereikt.' Bovendien, omdat de Hoogste Gelukzaligheid niet het 

resultaat van handelingen kan zijn, kunnen deze handelingen nooit de manier zijn 

om Dit te bereiken. De Eeuwige Werkelijkheid is waarlijk niet het resultaat van 

kennis of handelingen.  

Tegenwerping: Dan heeft zelfs de zuivere kennis geen nut! 

Antwoord: Dit is niet juist, omdat deze door het wegnemen van avidya a overgaat in 

bevrijding en dit is een duidelijk resultaat. Uit ervaring weten we dat kennis die de 

duisternis van avidya a wegneemt, bevrijding tot gevolg heeft. In het geval van een 

touw dat voor een slang wordt gehouden bijvoorbeeld, zal zodra het licht van een 

lamp de duisternis opheft die de vergissing veroorzaakt, het touw niet langer 

worden verward met een slang. Het resultaat van verlichting veroorzaakt waarlijk 

de bevrijding van het touw, omdat het touw wordt verlost van de verschillende 

verkeerde beelden van een slang. Deze houden dan op, en zo is het ook met 

Zelfkennis. 

Kennis gaat niet samen met Handelingen. 

Als nu degene die handelt met de dingen die daarvoor nodig zijn, bijvoorbeeld 

houthakt of vuur aanmaakt, waaruit zichtbare resultaten komen, kan deze niet 

tegelijkertijd bezig zijn met een handeling die een ander resultaat geeft dan hakken 

of vuur maken. Dit geldt ook voor iemand die met de dingen die daarvoor nodig 

zijn, bezig is met de handeling van toewijding aan kennis (jña ana-niswtthaa) waaruit 

ook zichtbare resultaten komen. Hiermee kan niet tegelijkertijd een handeling 

worden verricht waaruit een ander resultaat kan komen dan bevrijding van het Zelf. 
Daarom kan de Toewijding aan Kennis niet gecombineerd worden met 

handelingen. 

Tegenwerping: Dit kan wel worden gecombineerd net zoals de handeling van eten 

gecombineerd kan worden met de handelingen van het vuuroffer (agnihotra). 
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Antwoord: Nee, omdat bevrijding het resultaat is van kennis, kan de toegewijde 

aan kennis niet het resultaat van handelingen opeisen. Als de dijken op doorbreken 

staan zal niemand er aan denken om putten te gaan slaan of watertanks aan te 

leggen. Op overeenkomstige wijze zal niemand die bevrijding door kennis heeft 

bereikt ooit enig ander resultaat wensen of iets willen doen dat een ander resultaat 

geeft. Iemand die met iets bezig is waardoor hij een heel koninkrijk kan verwerven, 

zal zich zeker niet richten op iets dat hem op zijn best slechts een stuk land zal 

opleveren, noch zal hij dit wensen. Daarom zijn handelingen niet de manier om de 

Hoogste Gelukzaligheid te verkrijgen en ook is een combinatie van kennis en 

handelingen onmogelijk. Men kan ook niet zeggen dat kennis die tot bevrijding 

leidt hulp nodig heeft van handelingen. Door het wegnemen van avidya a is kennis 

tegengesteld aan handelingen. Waarlijk, de duisternis kan de duisternis niet 

verdrijven. Daarom is alleen kennis het middel tot de Hoogste Gelukzaligheid. 

Verwerping van de Theorie dat Bevrijding alleen door Handelingen wordt 

verkregen. 

Tegenwerping: Onjuist, omdat men door het niet uitvoeren van nitya of verplichte 

handelingen zonde (pratyava aya) begaat en kaivalya of bevrijding eeuwig is. 

Ter verklaring: Het is onjuist om te zeggen dat bevrijding alleen door kennis kan 

worden verkregen. Door het niet uitvoeren van nitya-karma of verplichte 

handelingen die door de szruti worden opgelegd, begaat men zonde waardoor men 

naar de hel gaat. 

Tegenbezwaar: Dus omdat moks wa niet door handelingen kan worden verkregen, 

kan er geen hoop zijn om toch moks wa te verkrijgen. 

Antwoord op het argument: Een dergelijk bezwaar is niet terecht omdat moks wa 

eeuwig is. De zonde van nalatigheid (pratyava aya) wordt vermeden door de nitya-

karma of verplichte handelingen wel uit te voeren. Door zich te onthouden van 

verboden handelingen worden geen schadelijke gevolgen veroorzaakt. Door 

kaamya-karma of doelgerichte handelingen te vermijden, worden ook geen 

gewenste gevolgen voortgebracht. Als het huidige lichaam sterft doordat de 

resultaten van de handelingen die het hebben voortgebracht, zijn opgebruikt, zijn er 

geen oorzaken over die een nieuw lichaam kunnen voortbrengen. Als dan 

gehechtheid en andere hartstochten uit het hart zijn weggenomen wordt de 

bevrijding van het Zelf, dat wil zeggen: de realisatie door het Zelf van Zijn eigen 

ware natuur, zonder enige inspanning bereikt. 

Tegenbezwaar: De gevolgen van de handelingen in de ontelbare vroegere levens 

hebben nog niet hun uitwerking gehad die tot de hemel en tot de hel kunnen leiden. 
Deze zijn nog niet uitgewist omdat hun resultaat nog niet is geoogst. 

Antwoord op het argument: Nee, omdat we stellen dat de gevolgen van deze 

handelingen worden ervaren door de moeite en pijn die gepaard gaan met het 

uitvoeren van de nitya-karma. Ofwel de nitya-karma kan evenals de praayaszcitta of 

boetedoening zonden uit het verleden vernietigen. Als het resultaat van deze 



327 

 

handelingen is opgebruikt door het ervaren ervan en er geen nieuwe handelingen 

meer worden ondernomen, volgt hieruit dat bevrijding zonder enige inspanning is 

verkregen. 

Antwoord: Nee, omdat de szruti zegt dat kennis de enige weg naar moks wa is: 

"Alleen als men Hem kent, gaat men aan de dood voorbij; er is geen andere weg 

naar de Verblijfplaats" (S Zvet. Up. 3.8). In de szruti staat verder dat voor een 

onwetend mens mokswa even onmogelijk is als voor de aaka asza om een stuk leer 

samen te drukken (Ibid. 6.20). Ook de traditie van de Pura an-a's zegt dat 'men alleen 

door kennis bevrijding verkrijgt.' Bovendien kan men niet stellen dat goede daden 

(pun-ya-karma) die nog geen uitwerking hebben gehad, zijn uitgeput. Net zoals 

zonden kunnen bestaan die nog geen uitwerking hebben gehad, kunnen ook goede 

(pun-ya) daden bestaan waarvan de uitwerking nog niet is begonnen. Omdat deze 

niet kunnen uitwerken zonder een ander lichaam, is moks wa niet mogelijk. Het is net 

zo onmogelijk om geen nieuwe verdienste of afkeuring (dharma en adharma in dit 

lichaam) te veroorzaken, omdat het tenietgaan van liefde, haat en misleiding die tot 

handelingen leiden waaruit verdienste en afkeuring voortkomen, alleen bereikt 

kunnen worden door middel van Zelfkennis. Omdat de s zruti zegt dat nitya-karma 

verdienste (pun-ya) oplevert en omdat de smr rti zegt dat de verschillende kasten 

door het uitoefenen van hun eigen plichten grote en onmeetbare vreugde kunnen 

verkrijgen, is het stoppen van handelingen niet mogelijk.  

Verwerping van de Theorie dat Nitya-Karma Wedergeboorte stopt. 

Hoe pijnlijk ook, nitya-karma zelf is het gevolg van zonden die in het verleden zijn 

begaan. Afgezien van zichzelf heeft nitya-karma geen bepaalde gevolgen, omdat 

de szruti nergens spreekt over dit soort gevolgen. Alleen al het feit dat een mens 

bestaat is voldoende reden voor de noodzaak van nitya-karma. Wij stellen dat het 

onmogelijk is dat deze handelingen resultaten geven die geen gevolgen zullen 

hebben. Er kunnen ook geen verschillende graderingen zijn in de inspanning die 

nodig is voor het uitvoeren van nitya-karma. 

Ter verklaring: Het is niet juist om te stellen dat de resultaten van zonden die 

tijdens vroegere levens zijn begaan, worden geoogst in de vorm van de moeite en 

inspanning die nodig zijn voor het uitvoeren van nitya-karma. Wij kunnen echt niet 

begrijpen, hoe de resultaten van handelingen die niet opkwamen in het uur van de 

dood, geoogst kunnen worden tijdens het leven dat het gevolg is van andere 

handelingen. Anders zou het redelijk zijn om te stellen dat hels lijden mogelijk is in 

hetzelfde leven dat door Agnihotra (vuuroffer) is voortgebracht met als bedoeld 

resultaat om de hemel te genieten (svarga).  

Bovendien staat de inspanning die nodig is voor het uitvoeren van nitya-karma in 

geen verhouding tot de vele vormen van lijden die het resultaat moeten zijn van de 

vele soorten zonden. Vele zondige handelingen kunnen evenveel verschillende 

vormen van lijden veroorzaken. De veronderstelling dat de gevolgen hiervan alleen 

maar zouden leiden tot de inspanningen die nodig zijn voor nitya-karma, zou als 
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onmogelijke consequentie hebben dat het lijden dat veroorzaakt wordt door de 

paren van tegenstellingen als bijvoorbeeld ziekte, op zichzelf geen oorzaak zou 

hebben. Dan zouden alleen de moeite en inspanningen die nodig zijn voor 

uitvoering van nitya-karma het gevolg zijn van zonden uit het verleden en niet de 

inspanning die nodig is om bijvoorbeeld stenen op het hoofd te dragen.  

Het is bovendien irrelevant om te zeggen dat de moeite en inspanningen die nodig 

zijn voor uitvoering van nitya-karma het gevolg zijn van zonden uit het verleden. - 

Waarom is dat zo? Er is uitdrukkelijk gesteld dat het uitwissen van zonden uit het 

verleden die nog geen resultaat hebben voortgebracht niet mogelijk is. U zegt dat 

het resultaat van handelingen die beginnen uit te werken, en niet het resultaat van 

handelingen die niet beginnen uit te werken, geoogst wordt in de vorm van de 

moeite en inspanningen die nodig zijn voor uitvoering van nitya-karma. Als U 

daarentegen bedoelt dat alle zonden die in het verleden begaan zijn beginnen uit te 

werken, dan is er geen reden om aan te nemen dat slechts de moeite en inspanning 

die gepaard gaan met de uitvoering van nitya-karma, de gevolgen zijn van de 

zonden die nog niet begonnen zijn uit te werken. Hieruit volgt dan ook de 

conclusie dat nitya-karma geen enkel doel heeft omdat zonden die hun gevolgen 

beginnen te hebben, alleen maar kunnen worden uitgewist door de gevolgen te 

ondergaan.  

Bovendien, als inspanning het resultaat is van nitya-karma die in de szruti wordt 

opgelegd, dan kan deze inspanning het gevolg zijn van de moeite die het kost om 

nitya-karma zelf uit te voeren of van elke andere oefening die men uitvoert. 

Daarom is het niet redelijk om te veronderstellen dat dit het resultaat is van een 

andere handeling.  

Nitya-karma kan evenmin als pra ayaszcitta of boetedoening het gevolg zijn van 

zonden die in het verleden zijn begaan louter vanwege het feit dat een mens leeft. 

Boetedoening die men opgelegd krijgt vanwege een bepaalde zonde die men heeft 

begaan, is niet het resultaat van deze zonde. Als daarentegen de inspanning van de 

boetedoening het gevolg zou zijn van de zonde zelf die de aanleiding vormt, dan 

zou hieruit volgen dat de moeite en inspanning, die nodig zijn voor het uitvoeren 

van nitya-karma, veroorzaakt doordat men leeft, zowel oorzaak als gevolg zijn van 

het feit dat men leeft. Nitya-karma en pra ayaszcitta zijn beiden noodzakelijk.  

Verder, als de moeite en inspanning die het kost om zowel nitya-agnihotra 

(vuuroffer uitgevoerd als plicht) als een kaamya-agnihotra (vuuroffer uitgevoerd 

voor een doel) uit te voeren gelijk zijn en er geen speciale reden is waarom de 

moeite en inspanning voor alleen een nitya-karma het resultaat zou zijn van zonden 
uit het verleden maar niet die van het uitvoeren van de ka amya-karma, zou daaruit 

volgen dat ook de laatste het resultaat is van zonden uit het verleden. Als dat zo is 

dan is de conclusie niet terecht (artha apatti) dat, omdat in de s zruti niets wordt 

gezegd over de resultaten van nitya-karma, de moeite en inspanning die uitvoering 

van nitya-karma kost het gevolg is van in het verleden begane zonden. Dit zou het 

voorschrijven van nitya-karma dan ook onverklaarbaar maken. Deze 
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onverklaarbaarheid zou zelfs tot de conclusie leiden dat nitya-karma resultaten 

geeft die afwijken van de moeite en inspanning die het kost.  

De opponent is ook niet consequent. Als eenmaal toegegeven is dat door uitvoering 

van nitya-karma het resultaat van een andere handeling wordt geoogst, dan is deze 

oogst zelf het resultaat van nitya-karma, waarmee de conclusie is verworpen dat 

nitya-karma zelf geen resultaten heeft. 

Bovendien wordt ook gezegd dat wanneer kaamya-agnihotra wordt uitgevoerd 

tegelijkertijd ook in dezelfde handeling nitya-agnihotra wordt uitgevoerd. Omdat 

kaamya-agnihotra geen andere handeling is dan nitya-agnihotra, moet het resultaat 

van kaamya-agnihotra tegelijk zijn uitgewerkt met de moeite en inspanning van 

nitya-agnihotra. Als daarentegen het resultaat van kaamya-agnihotra anders zou zijn, 

bijvoorbeeld de hemel, dan moet daaruit volgen dat de moeite en inspanning van 

het uitvoeren ervan ook anders moeten zijn. Dit is niet zo omdat de ervaring anders 

leert. In werkelijkheid zijn de moeite en inspanning van nitya-karma dezelfde als 

van kaamya-karma. 

Verder is het zo dat een handeling die in de szruti noch wordt aanbevolen noch 

verboden directe resultaten geeft; een handeling die wel wordt aanbevolen of 

verboden in de szaastra kan evenwel geen directe resultaten geven. Als deze laatste 

handeling wel tot directe resultaten zou leiden, dan zou niemand zich meer 

inspannen om niet-zichtbare resultaten te verkrijgen ook al zou men er de hemel 

mee kunnen verkrijgen. Dit geldt zolang als men denkt dat bij Agnihotra, ondanks 

dat er geen verschil is in de aard van de handeling, het resultaat van de handeling 

als deze wordt uitgevoerd als een nitya-karma alleen maar moeite en inspanning 

zijn. Als deze wordt uitgevoerd als een kaamya-karma zou deze een superieur 

resultaat opleveren als bijvoorbeeld de hemel, alleen maar omdat men het resultaat 

wenst, hoewel de laatste wijze van handelen op geen enkel onderdeel superieur is 

aan de eerste manier. Daarom is het volkomen onredelijk om te bestrijden dat 

nitya-karma niet leidt tot resultaten in de onbekende toekomst. 

De Wegen van Kennis en Handelingen zijn bedoeld voor verschillende Klassen 

van Leerlingen. 

Alleen
300

 kennis kan goede of slechte daden die door avidya a zijn veroorzaakt 

volledig te niet doen, en niet het uitvoeren van nitya-karma. Avidya a en ka ama 

(onwetendheid en wens) zijn namelijk het zaad van alle handelingen. Daarom is 

gesteld dat Karma-Yoga geschikt is voor onwetenden, en dat Jñaana-niswtthaa of 

toewijding aan kennis samen met afstand doen van alle handelingen geschikt is 

voor de wijzen. Zie hiervoor II.19, 21; III.3, 26, 28; V.8, 13; VII.18; IX.21, 22 en 
X.10. Uit het laatste vers dat hier wordt genoemd moet worden geconcludeerd dat 

onwetende mensen die toegewijd zijn aan handelingen de Heer niet kunnen 

                                                           
300 Omdat nitya-karma evenals ka amya-karma resultaten geeft in de onzichtbare toekomst door de 
toegewijde mee te voeren naar de regionen van de Pitr r's en dergelijke en niet bedoeld is om 
zonden te niet te doen. Daarom moet worden toegegeven dat alleen zelfkennis hiertoe leidt. 
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benaderen. Ondanks dat onwetende mensen die handelingen aanhangen zeer 

toegewijd kunnen zijn aan de Heer, kunnen zij slechts één van de wegen volgen die 

zijn genoemd (XII.6-11) en wel de laagste die bestaat uit het afstand doen van de 

resultaten van handelingen. De eigenschappen die degenen ontwikkelen die zijn 

toegewijd aan het Ondefinieerbare en Onverwoestbare zijn vermeld in XII.13-20 

en hun weg van kennis is beschreven in de drie hoofdstukken die beginnen met het 

dertiende hoofdstuk over de Kswetra (zie XIII.7-11; XIV.22-26 en XV.3-5). Het 

drievoudig resultaat van handelingen: goed, slecht en gemengd, valt niet toe aan 

diegenen die afstand hebben gedaan van alle handelingen die voortkomen uit de 

vijf oorzaken zoals het lichaam (XVIII.14). Zij weten dat het Zelf één is en niet 

handelt, zij houden zich bezig met hogere toewijding aan kennis en zij kennen de 

ware natuur van de Heer. Dit zijn Paramahambsa-Parivraajaka's, dat wil zeggen: de 

sambnya asins van de vierde en hoogste klasse die toevlucht hebben gevonden in de 

eenheid van het Zelf en het Goddelijke Zijn. Dit geldt niet voor degenen die 

onwetend zijn en die de weg van de handelingen volgen: zij zijn geen sambnya asins. 

Op deze manier moeten wij de wegen van plicht die in de Gitaa-szaastra worden 

onderwezen, toewijzen. 

Handeling is een Schepping van Avidyaa. 
Tegenwerping: Men kan niet bewijzen dat alle handelingen worden veroorzaakt 

door avidya a. 
Antwoord: Jawel, het kan wel worden bewezen zoals in het geval van het doden 

van Brahman (brahmahatya). Nitya-karma wordt zonder twijfel in de s zaastra 

onderwezen, doch heeft alleen betrekking op de onwetenden. De handeling van het 

doden van Brahman is verboden in de sza astra en staat bekend als een bron van 

kwaad, en wordt alleen begaan door iemand die onwetend is en wordt beïnvloed 

door hartstochten en andere kwade invloeden. Anders zou het onverklaarbaar zijn. 

Evenzo hebben ook alle nitya, naimittika en kaamya karma's, dat wil zeggen: alle 

handelingen die te maken hebben met regelmatige en incidentele plichten en 

resultaatgerichte offerhandelingen, alleen betrekking op onwetenden (van het Zelf). 

Tegenwerping: Zo lang niet bekend is dat het Zelf anders is dan het lichaam, is het 

niet waarschijnlijk dat iemand nitya-karma en dergelijke zou willen uitvoeren. 

Antwoord: Dit is niet juist; we zien dat iemand een handeling uitvoert en denkt: "Ik 

handel," terwijl dit in werkelijkheid wordt uitgevoerd door het niet-Zelf (het 

lichaam, enzovoorts) omdat dit een beweging inhoudt. 

Vraag: Het beschouwen van het geheel van het lichaam, enzovoorts als het Zelf is 

alleen maar een gaun-a-pratyaya ofwel een manier van uitdrukken en geen illusie 
(mithya a). 
Antwoord: Dit is niet juist omdat dan ook de gevolgen gaun-a moeten zijn ofwel 

figuurlijk bedoeld. 



331 

 

Ter verklaring van de tegenwerping: Als we het hebben over het geheel van 

lichaam, enzovoorts als over het Zelf, hetgeen iets is dat behoort tot het Zelf, moet 

het figuurlijk worden opgevat. Een voorbeeld hiervan is als de szruti het over de 

vader heeft, wordt gezegd:  "Gijzelf zijt degene waarover gesproken wordt als Uw 

zoon." In het gewone spraakgebruik wordt ook gezegd: "Deze koe is mijn leven." 

In dit geval is er zeker geen sprake van mithyaapratyaya of illusie. Er is alleen 

sprake van een illusie als het verschil niet wordt gezien, bijvoorbeeld wanneer een 

pilaar wordt gehouden voor een mens. 

Ter verklaring van het antwoord: Niet juist. Een gaun-a-pratyaya kan geen 

werkelijk resultaat opleveren, omdat een figuurlijke uitdrukking alleen maar 

bedoeld is het onderwerp te prijzen. De overeenkomst is dan duidelijk. 

Uitdrukkingen als 'Devadatta is een leeuw' en 'de student is vuur' zijn bedoeld om 

te prijzen. Devadatta en de student lijken op een leeuw of vuur door hun 

respectievelijke woestheid en gele kleur, maar met deze symbolische vergelijking 

wordt geen echte leeuw of vuur bedoeld. Men ervaart daarentegen wel het kwade 

gevolg van een illusie.  

Bovendien weet men wat het onderwerp werkelijk voorstelt als er in figuurlijke 

termen over wordt gesproken; men weet dat Devadatta geen leeuw is en de student 

geen vuur. Dus ook als er figuurlijk over het geheel van het lichaam wordt 

gesproken als het Zelf kan de handeling die door het lichaam wordt uitgevoerd niet 

worden beschouwd als een handeling die in werkelijkheid door het Zelf wordt 

uitgevoerd, het werkelijke onderwerp van het begrip 'Ik'. Uiteraard kan geen enkele 

handeling die door een gaun-a (figuurlijke) leeuw of vuur is uitgevoerd, een 

handeling worden van een echte leeuw of vuur. Verder is er geen enkele leeuw of 

vuur echt gediend met woestheid of een gele kleur die alleen bedoeld zijn om ze te 

prijzen.  

Bovendien weet iemand die op een dergelijke manier geprezen wordt dat hij geen 

leeuw of vuur is en beschouwt hij geen enkele daad van een leeuw of van vuur als 

de zijne. Dus in het onderhavige geval waarin figuurlijk over het lichaam wordt 

gesproken als het Zelf, zou men eerder denken: "de handeling van het lichaam is 

niet mijzelf," dat wil zeggen: is niet het ware Zelf, dan "Ik ben degene die handelt 

en dit is mijn handeling." 

Over de theorie dat het Zelf in werkelijkheid handelt, omdat Zijn geheugen, 

wensen en inspanningen de oorzaken zijn van handelingen, kunnen we opmerken 

dat dit niet zo is omdat deze voortkomen uit illusie. In werkelijkheid komen 

herinneringen, wensen en inspanningen voort uit de indrukken die het gevolg zijn 
van gewenste en ongewenste gevolgen van handelingen veroorzaakt door illusie. 

Net zoals in dit leven dharma en adharma en hun gevolgen voortkomen uit de 

identificatie van het Zelf met het lichaam, enzovoorts, en met vreugde en verdriet, 

was dit ook zo in het vorige leven en het leven daarvoor, enzovoorts. We moeten 

daarom concluderen dat sambsaara, verleden en toekomst veroorzaakt worden door 
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avidya a en geen begin hebben. Hieruit volgt dat het volledig ophouden van sambsaara 

verkregen wordt door kennis samen met het afstand doen van alle handelingen.  

Omdat gehechtheid aan het lichaam een aspect is van avidya a, moet het lichaam 

ophouden te bestaan als avidya a ophoudt. Identificatie van het Zelf met het lichaam, 

enzovoorts is een aspect van avidya a, want niemand in de wereld, die weet dat hij 

anders is dan een koe en dat de koe anders is dan hijzelf, beschouwt zichzelf als 

een koe. Alleen iemand die onwetend is, identificeert het Zelf met het lichaam, 

enzovoorts uit een behoefte om onderscheid te maken, vergelijkbaar met de manier 

waarop men een boomstam identificeert met een mens. Dit geldt niet voor iemand 

die de waarheid kent door onderscheidingsvermogen.  

De zoon waarover in de szruti wordt gesproken als de vader "Gijzelf zijt degene 

waarover gesproken wordt als Uw zoon," betreft een gaun-a-pratyaya, een 

figuurlijke manier van spreken, vanwege de relatie van verwekker en kroost. Net 

zomin als de zoon kan eten voor de vader kan door slechts in figuurlijke termen te 

spreken over het Zelf het echte doel van het ware Zelf worden bereikt. Een echte 

leeuw en echt vuur kunnen op een figuurlijke manier geen echt resultaat bereikend. 

Tegenwerping: Omdat de voorschriften uit de geschriften onbetwistbare autoriteit 

hebben op het gebied van transcendente zaken, kunnen de bedoelingen van het Zelf 

zeker worden gerealiseerd door datgene wat in figuurlijke zin als het Zelf wordt 

genoemd, namelijk het lichaam, zintuigen en dergelijke. 

Antwoord: Nee, omdat dit 'zelven' zijn die het gevolg zijn van avidya a. Over 

lichaam, zintuigen en dergelijke wordt niet in figuurlijke zin gesproken als het 

Zelf. Omdat zij werkelijk niet het Zelf zijn, worden zij daarentegen door illusie 

beschouwd als 'zelven'. Zo lang als illusie bestaat, worden zij beschouwd als het 

Zelf; als de illusie verdwijnt dan stopt deze identificatie met het Zelf. Alleen 

kinderen en onwetende mensen die bij gebrek aan kennis denken: "Ik ben groot, ik 

ben geel," zien daardoor het lichaam en dergelijke als het Zelf. Zij die onderscheid 

kunnen maken en begrijpen dat "Ik niet dit lichaam ben" identificeren zichzelf niet 

met dit lichaam. Dit idee van identiteit wordt daarom veroorzaakt door illusie 

omdat het zonder illusie niet kan bestaan; dit is geen gaun-a-pratyaya. Alleen 

wanneer overeenkomsten en verschillen tussen twee dingen duidelijk worden 

gezien, zoals tussen een leeuw en Devadatta of tussen een student en vuur, kan er 

in figuurlijke zin over worden gesproken of gedacht als identiek, echter niet als de 

overeenkomsten en verschillen niet worden gezien. Over het beroep op de 

autoriteit van de szruti kan worden gezegd dat dit niet terecht is, omdat de s zruti 

autoriteit heeft ten aanzien van transcendente zaken die buiten het menselijk 
kennisgebied liggen. De autoriteit van de s zruti ligt op het gebied dat niet kan 

worden waargenomen met gewone kennisinstrumenten zoals pratyaks wa of directe 

waarneming. Het is een autoriteit met betrekking tot de wederzijdse relatie tussen 

de dingen als middel tot een doel, echter niet voor zaken die tot het gebied van 

pratyakswa behoren. De autoriteit van de szruti is waarlijk bedoeld om te weten wat 

buiten het bereik van menselijke kennis ligt. Daarom is de veronderstelling niet 
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juist dat het idee van 'Ik' dat oprijst in combinatie met het lichaam en dat 

veroorzaakt wordt door illusie, alleen maar een figuurlijk idee is. Al zouden 

honderd szruti's verklaren dat vuur koud of donker is, dan zouden deze nog geen 

enkele autoriteit op dit gebied bezitten. Als de szruti zou stellen dat vuur koud of 

donker is, zouden wij denken dat hiermee iets anders bedoeld zou worden omdat 

anders de autoriteit in gevaar zou komen. We moeten op geen enkele manier aan de 

szruti een verklaring koppelen die tegen andere autoriteiten ingaat of tegen 

uitspraken in de szruti zelf. 

De Theorie van Avidyaa is niet in Strijd met de Autoriteit van Karma-Kaan -d da. 

Tegenwerping: Een mens handelt alleen als gevolg van illusie. Hieruit volgt dat als 

hij ophoudt met handelen door het stoppen van avidya a, de s zruti onwaar is omdat 

deze over handelen gaat. 

Antwoord: Nee, want de szruti is ook waar ten aanzien van Brahma-vidya a. 
Tegenwerping: Als de s zruti ten aanzien van handelen geen autoriteit bezit, kan de 

szruti die Brahma-vidya a onderwijst ook geen autoriteit bezitten.  

Antwoord: Nee, want er kan geen idee ontstaan dat Brahma-vidya a kan weghalen. 

Het idee dat het Zelf identiek is met het lichaam wordt gestopt als de ware natuur 

van het Zelf uit de szruti wordt gekend door onderwijzing van Brahma-vidya a. 
Kennis van het ware Zelf kan echter niet op dezelfde manier worden weggenomen, 

door helemaal niets, omdat kennis van het ware Zelf noodzakelijkerwijze 

verbonden wordt met zijn resultaat, namelijk de afwezigheid van avidya a zoals het 

weten dat vuur heet is en licht geeft.  

Bovendien leidt onze theorie ons niet tot de conclusie dat de s zruti die over 

handelen gaat, nutteloos zou zijn. Door één voor één de handelingen van de natuur 

te beperken en daardoor geleidelijk tot nieuwe en hogere handelingen te komen, 

dient het als een middel om het verlangen op te wekken om het Innerlijkste Zelf te 

bereiken. Hoewel het middel mithyaa of illusie is, is het nog steeds waar omdat het 

doel waar is, net zoals in het geval van arthavaada's of verklarende uitspraken die 

aan een belangrijke uitspraak worden toegevoegd. Ook in het gewone leven is dit 

zo: als we een kind of een gek melk willen laten drinken, zeggen we dat hun haar 

hierdoor gaat groeien of iets dergelijks. We kunnen zelfs stellen dat de szruti die 

over handelingen gaat onder bepaalde omstandigheden op zichzelf een autoriteit is, 

dat wil zeggen: voordat men kennis over het Zelf heeft verkregen. Net zoals 

pratyakswa of zintuiglijke waarneming als gevolg van de gehechtheid aan het 

lichaam primair is, voordat men kennis over het Zelf verkrijgt. 

Verwerping van de Theorie dat het Zelf handelt door louter Aanwezigheid. 

Een andere theorie luidt als volgt: hoewel niet direct betrokken bij handelingen, 

handelt het Zelf door er alleen maar te zijn. Dit is het werkelijke handelen van het 

Zelf. Van een koning zegt men dat hij vecht als zijn soldaten vechten, als gevolg 

van zijn aanwezigheid, hoewel hij zelf niet handelt en men zegt dan ook dat hij 
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zegeviert of verslagen wordt. Op een vergelijkbare manier handelt een 

legeraanvoerder alleen maar door woorden. We zien dat zowel koning als 

legeraanvoerder verbonden zijn met het resultaat van de handeling. Een ander 

voorbeeld wordt gevormd door de handelingen van de r rtviks of dienstdoende 

priesters die geacht worden te behoren tot de yajama ana of offeraar. Dus kunnen we 

ook stellen dat de handelingen van het lichaam gedaan worden door het Zelf omdat 

de resultaten toekomen aan het Zelf. Nog een ander voorbeeld: omdat een magneet 

een stuk ijzer laat bewegen, zou het werkelijke handelen wel eens datgene kunnen 

zijn wat niet direct betrokken is bij de handeling. Dit geldt ook voor het Zelf. 

Antwoord: Het is niet juist om dit zo te zeggen omdat het daardoor wel heel 

verleidelijk wordt om te stellen dat datgene wat niet handelt een kaaraka is: datgene 

wat handelt. 

Tegenwerping: Inderdaad, een kaaraka of datgene wat handelt kan op verschillende 

manieren functioneren. 

Antwoord: Nee, omdat we zien dat de koning in het voorbeeld wel degelijk direct 

handelt. In de eerste plaats kan de koning zelf meedoen aan het gevecht. Hij 

handelt verder door anderen tot het gevecht aan te zetten en door ze te betalen, en 

hij incasseert de resultaten in de vorm van overwinning of nederlaag. De offeraar 

handelt ook echt door het aanbieden van de offerande en door het geven van 

geschenken. Daarom moeten we begrijpen, dat uit hoffelijkheid spreken over 

handelen door iemand die niet werkelijk handelt, een figuurlijke manier van 

spreken is. Als er bij koning en offeraar geen sprake is van werkelijk handelen, 

waarbij men daadwerkelijk de handeling uitvoert, dan moeten we aannemen dat 

zelfs handelen door louter aanwezigheid werkelijk handelen inhoudt, zoals bij de 

magneet die een stuk ijzer laat bewegen. Integendeel, we zien dat koning en 

offeraar werkelijk betrokken zijn bij de handelingen. Daarom is het handelen door 

louter aanwezigheid een gaun -a of figuurlijke manier van spreken. Als dit zo is dan 

is ook de verbinding met het resultaat gaun-a of onwerkelijk. Door een gaun-a of 

figuurlijke 'handelaar' wordt er geen werkelijke handeling uitgevoerd. Hierdoor is 

het volkomen irreëel om te stellen dat de handelingen van het lichaam het 

onbeweeglijke Zelf doet handelen en genieten. 

De Conclusie van de Theorie van Avidya a. 
Dit alles wordt verklaarbaar als het wordt teruggebracht tot zijn oorzaak, namelijk 

illusie, zoals in een droom en bij een act van een goochelaar (ma ayaa). In slaap, 

sama adhi en vergelijkbare staten waarin de continuïteit van de illusie en identificatie 

van het Zelf met het lichaam is onderbroken, wordt geen handeling, genot of enig 
ander vergelijkbaar kwaad ervaren. Daarom komt de illusie van sambsaara alleen 

voort uit illusie zelf en bestaat niet werkelijk. Daarom trekken wij de conclusie dat 

Ware Kennis leidt tot het volledig stoppen van sambsaara. 

  



335 

 

Regels voor Onderwijzing van de Leer van de Gitaa. 
Nadat de Heer de volledige leer van de Gitaa-szaastra in dit hoofdstuk heeft 

samengevat en ook kort en kernachtig heeft benadrukt, vervolgt Hij met het geven 

van instructies hoe de leer moet worden doorgegeven. 

idam- te naatapaskaaya naabhaktaaya kadaacana; 
na caaszuszruus-ave vaacyamb na ca maamb yo 'bhyasuuyati (67). 

XVIII.67. Hetgeen U is onderwezen moet nooit worden geleerd aan iemand die 

geen discipline kent of niet is toegewijd, noch aan iemand die niet wil 

luisteren, noch aan iemand die kwaad over Mij spreekt. 

Ik heb U deze szaastra onderwezen voor Uw bestwil, voor het vernietigen van 

sambsaara. Niet toegewijd: geen toewijding aan een Guru en aan de Deva. Nooit: 

onder geen enkele omstandigheid. Het moet niet worden gegeven aan iemand die 

wel is toegewijd en vol discipline is doch niet wil luisteren. Kwaad spreekt over 
Mij: iemand die Mij, Vasudeva, ziet als een normaal mens, Mij in zijn 

onwetendheid beschuldigt van zelfverheerlijking en niet wil horen dat Ik de IIszvara 

ben. Hij is ook niet geschikt en de szaastra moet hem niet worden onderwezen. We 

moeten begrijpen dat de szaastra alleen moet worden onderwezen aan iemand die 

geen kwaad spreekt over de Heer, gedisciplineerd en toegewijd is, en wil luisteren. 

Ergens anders is gezegd dat het onderwezen moet worden of aan "iemand die 

discipline kent" of "aan iemand die intelligent is." Nu wordt gesteld dat het 

verklaard moet worden aan iemand die gedisciplineerd is, toegewijd is en wil 

luisteren, of aan iemand die intelligent is en deze twee eigenschappen bezit. Het 

moet niet worden onderwezen aan een gedisciplineerd of intelligent mens als deze 

niet is toegewijd en niet wil luisteren. Het moet ook niet worden geleerd aan 

iemand die alle kwaliteiten bezit doch jaloers is op de Heer. De Leer moet 

onderwezen worden aan iemand die is toegewijd en dienstbaar aan de Guru. Dit is 

de instructie hoe de szaastra moet worden doorgegeven. 

De Beloning voor het Onderwijzen van de Leer. 

De Heer vervolgt nu met aan te geven wat de beloning is voor iemand die deze 

instructie uitvoert: 

ya idamb paramamb guhyamb madbhaktes-vabhidhaasyati; 

bhaktimb mayi paraamb kr-tvaa maamevais-yatyasambszayam (68). 

XVIII.68. Hij die met opperste toewijding aan Mij dit Hoogste Geheim aan 

degenen die Mij zijn toegewijd zal onderwijzen, zal zonder enige twijfel tot 

Mij komen. 

Dit Hoogste Geheim: de Geheime Leer die hiervoor is uitgelegd in de vorm van 

een dialoog tussen Keszava en Arjuna. Het is het Hoogste omdat het tot de Opperste 

Gelukzaligheid leidt. Onderwijzen: door onderwijzing zowel de tekst zelf als de 

leer bevestigen, zoals Ik dit tegenover U heb bevestigd. Door veelvuldig gebruik 

van het woord toewijding wordt aangegeven dat men alleen door toewijding 
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waardig wordt tot onderwijs in de szaastra. Hoe moet het worden onderwezen? In het 

geloof dat men op deze manier dienstbaar is aan de Eeuwige Heer, aan de Parama-

Guru, de Hoogste Leraar. Als resultaat van deze handeling zal deze leraar tot de 

Heer gaan en zal hij worden bevrijd. 

na ca tasmaanmanus-yes -u kaszcinme priyakr-ttamah -; 
bhavitaa na ca me tasmaadanyah- priyataro bhuvi (69). 

XVIII.69. Onder de mensen is er niemand die Mij beter dient dan hij en 

niemand op aarde zal Mij meer dierbaar zijn. 

Niemand onder de mensen: er is niemand in de huidige generatie. Hij: degene die 

de szaastra onderwijst. Zal zijn: heeft betrekking op de toekomst. Op aarde: in deze 

wereld. 

adhyes-yate ca ya imamb dharmyamb sambvaadamaavayoh-; 
jña anayajñena tenaahamis-t-ah- syaamiti me matih- (70). 

XVIII.70. Ik verzeker U, hij die deze heilige dialoog tussen U en Mij 

bestudeert, vereert Mij door het offer van kennis. 

Dialoog: dit boek dat in de vorm van een dialoog is uitgevoerd. Onder de vier 

soorten offers, te weten vidhi of ritueel, japa of hardop uitgesproken gebed, 

upaambsu of een gefluisterd gebed, en maanasa of een gebed in de geest, behoort 
jña ana-yajña, het offer van kennis, tot maanasa en is daarmee het hoogst. De Gitaa-
szaastra wordt geprezen als jñaaana-yajña.  

We kunnen deze passage beschouwen als een onthulling van het werkelijke 

resultaat van de hier voorgeschreven handeling, namelijk dat deze handeling 

hetzelfde resultaat heeft als het offer van kennis, van de contemplatie van een 

Devata a. 
De Beloning voor het Luisteren naar de Leer. 

De beloning van degene die luistert is als volgt: 

szraddhaavaananasuuyaszca szr-n-uyaadapi yo narah-; 
so 'pi muktah- szubhaambllokaanpraapnuyaatpun-yakarman-a am (71). 

XVIII.71. Ook de mens die vol vertrouwen luistert en geen kwaadspreekt, is 

bevrijd en zal de gelukzalige werelden van de rechtvaardigen bereiken. 

Ook de mens: zoveel te meer de mens die de leer begrijpt. Bevrijd: van de zonde. 

Rechtvaardigen: degenen die Agnihotra of vergelijkbare offers hebben gebracht. 

Arjuna verzekert de Heer dat hij de Leer heeft begrepen. 

De Heer wil weten of de leerling de leer van de szaastra heeft begrepen, met de 

bedoeling eventueel andere middelen te gebruiken om de leer duidelijk te maken 

als dit niet zo mocht zijn. Dit is om aan te geven dat het de plicht van een leraar is 

om steeds opnieuw te proberen de leerling de leer te laten begrijpen en het hem 

mogelijk te maken zijn doel te bereiken. 



337 

 

kaccidetacchrutamb paartha tvayaikaagren -a cetasaa; 
kaccidajñaanasammohah- pran -as-t-aste dhanañjaya (72). 

XVIII.72. O Paartha, hebt ge aandachtig geluisterd? Is de misleiding door 

onwetendheid vernietigd, O Dhanañjaya? 

Het: wat Ik U heb verteld. Gehoord: hebt ge het gehoord zonder te zijn afgeleid en 

is het begrepen? Misleiding door onwetendheid: de natuurlijke afwezigheid van het 

onderscheidingsvermogen die door onwetendheid veroorzaakt wordt. Is Uw 

misleiding vernietigd? Deze vernietiging is het doel van al Uw inspanningen om 

naar de szaastra te luisteren en van al Mijn inspanningen als leraar. 

arjuna uvaaca: 
nas-t-o mohah- smr-tirlabdha a tvatprasaada anmayaa 'cyuta; 

sthito 'smi gatasandehah- karis-ye vacanamb tava (73). 

Arjuna sprak: 

XVIII.73. O Acyuta, de misleiding is vernietigd en door Uw Genade herinner 

ik mij. Ik ben standvastig en mijn twijfel is verdwenen. Ik zal Uw woord ge-

stand doen. 

Misleiding: komt voort uit ajña ana of onwetendheid, de oorzaak van alle ellende van 

sambsaara en is net zo moeilijk over te steken als de oceaan. Ik: die Uw Genade heb 

gezocht. Herinner: de ware natuur van het Zelf. Als deze herinnering is bereikt 

zullen alle banden van het hart worden losgemaakt. Deze vragen en antwoorden 

over de vernietiging van misleiding tonen duidelijk wat het doel is van de leer van 

de szaastra, namelijk het opheffen van misleiding en het verkrijgen van de 

herinnering van het Zelf. Dus begint de szruti (Chaa.Up. 7.1.3, 26.2) met de 

woorden: "Omdat ik het Zelf niet ken, ben ik bedroefd" en spreekt dan over het 

losmaken van alle banden door Zelfkennis. Andere passages uit de geschriften zijn 

"De knoop van het hart is gebroken" (Mun-dd.Up. 2.2.8) en "Voor degene die 

eenheid ziet, is er geen misleiding en geen verdriet" (IIszaa  Up. 7). Ik ben 
standvastig: ten aanzien van Uw bevel. Ik zal Uw woord gestand doen: Arjuna 

bedoelt hiermee te zeggen: "Door Uw Genade heb ik het doel van het leven 

bereikt: ik moet niets doen." 

Sambjaya prijst de Heer en Zijn Leer. 

Het onderwijzen van de szaastra is beëindigd. Om dit te verbinden met het 

hoofdverhaal vervolgt Sambjaya: 

sañjaya uvaaca: 
ityahamb vaasudevasya paarthasya ca mahaaztmanah-; 
sambvaadamimamaszraus-amadbhutamb romahars-an-am (74). 

Sañjaya sprak: 

XVIII.74. Aldus heb ik deze wonderbaarlijke dialoog gehoord tussen 

Vasudeva en de grote ziel Pa artha, die het haar ten berge doet rijzen. 
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vyaasaprasaadaacchrutavaanetad guhyamahamb param; 
yogamb yogeszvaraatkr-s-n -aatsaaks-aatkathayatah- svayam (75). 

XVIII.75. Door de genade van Vyaasa heb ik deze Opperste en meest geheime 

Yoga direct van Krrs wn -a vernomen, de Heer van Yoga, die het mij Zelf vertelde. 

Door de genade van Vyaasa: door van hem de divya-cakswus of het goddelijk inzicht 

te verkrijgen. Yoga: deze dialoog; het werk wordt Yoga genoemd omdat het tot 

Yoga leidt. Het woord kan ook Yoga zelf betekenen. Zelf vertelde: ik heb het niet 

alleen maar door de traditie vernomen. 

raajansambsmr-tya sambsmrrtya sambvaadamimamadbhutam; 
keszavaarjunayoh- pun-yamb hr-s-ya ami ca muhurmuhuh- (76). 

XVIII.76. O Koning, telkens als ik mij deze wonderbaarlijke en heilige dialoog 

tussen Keszava en Arjuna herinner, verheug ik mij steeds weer opnieuw. 

Koning: Dhrrtaraaswttra. Heilig: omdat alleen het horen ervan al zonde vernietigt. 

tacca sambsmr-tya sambsmr rtya ruupamatyadbhutamb hareh-; 
vismayo me mahaan raajan hr-s-yaami ca punah- punah- (77). 

XVIII.77. O Koning, en telkens als ik mij de meer dan wonderbaarlijke 

Verschijningsvorm van Hari herinner, raak ik vervuld van verwondering en 

geluk. 

Vorm: Viszvaruupa, kortweg de Universele Vorm. 

yatra yogeszvarah- kr-s-n -o yatra paartho dhanurdharah-; 
tatra szrirvijayo bhuutirdhruvaa nitirmatirmama (78). 

XVIII.78. Ik verzeker U, overal waar Krrswn-a, de Heer van Yoga, is en overal 

waar Arjuna, de boogschutter, is, daar is geluk, overwinning, voorspoed en 

rechtschapenheid. 

Overal: waar dan ook. De Heer van Yoga: Hij is de Heer van Yoga's omdat het 

zaad van alle Yoga's uit Hem voortkomt. Boogschutter: die de boog Gaan-ddiva 

hanteert. Daar: aan de kant van de Paan-ddava's. Voorspoed: toename van rijkdom. 

iti moks-asambnyaasayogo naama as-t-a adaszo 'dhyaayah-. 
Dit is het einde van het achttiende hoofdstuk getiteld: 

DE YOGA VAN BEVRIJDING EN AFSTAND DOEN. 
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Indeling tekst volgens Śrī Śaṅkarācārya 

 

I. DE WANHOOP VAN ARJUNA 

 

Sañjaya verhaalt het verloop van de oorlog.       11 

Duryodhana spreekt tegen Droṇa.         11 

Beide legers zijn gereed voor de strijd.        12 

Arjuna's onderzoek van de vijand.         13 

Arjuna's woorden van wanhoop.          14 

Arjuna's verdriet over het leed van de oorlog.       16 

 

II. SĀṂKHYA EN YOGA 

 
De zwakte van Arjuna wordt door de Heer afgekeurd.     18 

Alleen Zelfkennis verdrijft de ellende.        19 

De leerstelling dat kennis samen moet gaan met handelen.    20 

Het onderscheid tussen Sāṃkhya en Yoga.       20 

Gelijktijdig gebruik van 

 kennis en handeling geeft geen resultaat.      21 

Enkele voorbeelden van schijnbaar samengaan verklaard.    22 

Het Zelf is onsterfelijk.           23 

Volharding is een voorwaarde voor wijsheid.       25 

Het werkelijke en het onwerkelijke.         26 

Het Zelf is niet betrokken bij handelingen.       31 

Het Zelf is onveranderlijk.           31 

De verlichte mens moet afstand doen van handelen.     32 

Handelingen zijn bedoeld voor hen die niet verlicht zijn.    33 

Kennis van het Onveranderlijke Zelf is mogelijk.      34 

De verlichte mens moet zijn toevlucht nemen tot Jñāna-Yoga.   34 

Wat is de onveranderlijkheid van het Zelf?       36 

Er is geen reden voor verdriet.         37 

Een krijger moet strijden.           39 

Yoga.                41 

Yoga, een veilige weg.            42 

Kennis is één.             42 

Er is geen wijsheid mogelijk  

voor hen die alleen met de wereld bezig zijn.     43 
Advies voor de Yogi.            43 

Karma Yoga.              44 

De waarde van Wijsheid.           46  

Resultaten van Karma Yoga.          46 

De specifieke Kenmerken van een volmaakte Wijze.     48 

(1) Bevrediging in het Zelf:           48 
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(2) Gelijkmoedigheid bij plezier en pijn.        49 

(3) Afwezigheid van gehechtheid, genot en tegenzin.     49 

(4) Volledig terugtrekken van de zintuigen van hun objecten.   49 

Onmatig gebruik van de zintuigen veroorzaakt onheil.     50 

(5) Toewijding aan de Heer.          51 

Gedachten aan zintuiglijke objecten zijn de bron van alle kwaad.    51 

Beheersing van de zintuigen geeft vrede en geluk.      52 

Beheersing van de zintuigen leidt tot standvastige kennis.    53 

(6) Het universum is slechts een droom voor de Wijze.     53 

Handelingen zijn niet bedoeld voor de Wijze.       54 

(7) Onderwerping van wensen en het persoonlijke zelf.     55 

Kennis leidt tot Goddelijke Gelukzaligheid.       55 

 

III. KARMA-YOGA 

 

De verwarring van Arjuna.           57 

Kennis en handelingen gaan niet samen.        57 

Afstand doen wordt voorgeschreven door de Geschriften.    59 

Mokṣa kan niet het gevolg zijn van een handeling.      60 

Het samengaan slaat niet op de vraag van Arjuna.      61 

Wat is beter, Kennis of Handelen?         61 

De wegen van Kennis en Handeling.         63 

Karma-yoga leidt tot bevrijding van handelingen.      64 

Onwetenden worden heen en weer geslingerd door de Natuur.  65 

Onverlichten moeten zich wijden aan Karma-Yoga.     66 

Het rad van de wereld moet blijven draaien.       68 

Karma-Yoga is niet bedoeld voor de kenner van het Zelf.    69 

Arjuna is geschikt voor Karma-yoga.         71 

De wijzen moeten een voorbeeld geven aan de massa.     71 

Handelingen van een wijs mens 

tegenover handelingen van onwetenden.      72 

Hoe iemand die Mokṣa wil verwerven moet handelen.     74 

De invloed van de natuur van de mens op zijn gedrag.     75 

Ruimte voor persoonlijke inspanning.        75 

Wensen zijn de vijand van de mens.         76 

Begeerte verbergt Wijsheid.          77 

De verblijfplaats van begeerte.          78 
Hoe wordt men begeerte de baas?         78 

 

IV. JÑĀNA-YOGA 

 

De traditie van Jñāna-yoga.           80 

Goddelijke Incarnaties.           81 
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Het doel van een Goddelijke Incarnatie.        82 

Jñāna-yoga is het enige middel tot Mokṣa.      82 

De goden geven materiële voordelen en bevrijding.      83 

De kastes zijn de Goddelijke ordening van menselijke samenleving. 84 

Een handeling die niet gebonden is bindt de ziel niet.      85 

De werkelijke aard van handelen en niet-handelen.      85 

Wie is een wijs mens?      90 

Het Handelen van de Wijze 

 in de Wereld als een Voorbeeld voor de Massa.     90 

Hoe een Wijze zijn lichaam onderhoudt.      91 

Een wijs mens wordt niet gebonden 

 door het handelen in deze wereld.     93 

Het offer van Wijsheid.      94 

Offeren door te handelen.      95 

Het offer van wijsheid staat boven andere offers.      98 

Hoe en waar men wijsheid moet zoeken.      99 

Wijsheid lost alle zonden en handelingen op.      99 

De meest zekere weg tot wijsheid.      100 

Wijsheid doodt alle twijfel.      101 

 

V. SAṂNYĀSA-YOGA 

 

Wat is beter voor de onwetende, Karma-Yoga of Saṃnyāsa?    103 

Voor een verlicht mens is de vraag niet relevant.      103 

Karma-Yoga en Saṃnyāsa  

 zijn niet van toepassing op verlichte mensen.     104 

Voor een onwetende is Karma-Yoga meer geschikt dan Saṃnyāsa. 106 

Saṃnyāsa en Yoga leiden tot het zelfde doel.       107 

Karma-Yoga is een middel tot Saṃnyāsa.        108 

Een wijs mens wordt niet beïnvloed door handelingen.     109 

Het handelen van een wijs mens is niet werkelijk handelen.    109 

De Karma-Yogi wordt niet besmet  

 door de resultaten van zijn handelingen.      109 

Het gelukzalige leven van een wijs mens.        110 

De Natuur is de bron van alle handelingen.       112 

Wijsheid en Onwijsheid.           112 

De wijze wordt niet opnieuw geboren.        113 
Een wijs mens ziet de Eén in alle wezens.        113 

Een wijs mens wordt nog op aarde bevrijd.       114 

Een wijs mens ondervindt geen verdriet of vreugde.     115 

De oneindige vreugde van een wijs mens.        115 

De weg van Nirvāṇa.            116 

Realisatie van de Heer door Dhyāna-Yoga.       117 
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VI. DHYĀNA-YOGA 

 

Dhyāna-Yoga is onverenigbaar met handelingen.      119 

Afstand doen van handelen.          121 

Handelen is een hulpmiddel voor Dhyāna-Yoga.      122 

Wie is een Yogi?             123 

Aanwijzingen voor het beoefenen van Yoga.       125 

Vervulling.              128 

Nadere aanwijzingen over de praktijk van Yoga.      129 

De uitwerking van Dhyāna-Yoga.         130 

Toepassing en ongehechtheid zijn  

 de meest zekere middelen om Yoga te verwerven.    132 

Mislukkingen in Yoga en de gevolgen.        133 

De beste onder de Yogi's.           135 

 

VII. VIJÑĀNA-YOGA 
 

Realisatie van de Heer door meditatie.        137 

Het ontstaan van het Universum uit Goddelijke Prakṛti.     138 

Het Goddelijke Principe dat het Universum doordringt.     139 

Hoe Māyā te overwinnen.           140 

Vier soorten van toegewijden.          141 

De wijze mens wordt nogmaals geprezen.       142 

Zij die onwetend zijn, aanbidden lagere Goden.     142 

De bron van onwetendheid.           144 

Verering van God leidt tot realisatie.         145 

 

VIII. ABHYĀSA-YOGA 

 
De zeven dingen die door meditatie moeten worden gerealiseerd.   147 

Voortdurende meditatie over het Goddelijke is noodzakelijk.    148 

Het Goddelijke Wezen waarop men moet mediteren.     149 

Meditatie op het Goddelijke in de Praṇava.       150 

Door het bereiken van  

 het Goddelijke Wezen wordt men niet opnieuw geboren.   151 

De Dag en de Nacht van Brahmā.         152 

Hoe het Hoogste Doel bereikt kan worden.       153 
De Weg van Licht en de Weg van Duisternis.       154 

De excellentie van Yoga.           155 
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IX. DE OPPERSTE WIJSHEID EN HET OPPERSTE MYSTERIE 

 

Brahma-Jñāna is de beste Leer.          157 

Alle wezens verblijven in de Heer.         159 

De Heer is het begin en einde van alle wezens.      160 

De Heer is niet gebonden door Zijn handelingen.      160 

Het leven van de goddelozen.          162 

De wegen van trouwe toegewijden.         163 

Elke vorm van verering gaat naar de Heer.       164 

De resultaten van bewust uitgevoerde rituele Vedische handelingen. 165 

De Heer waakt over  

 de belangen van degenen die Hem zijn toegewijd.    166 

Andere toegewijden vereren de Heer in onwetendheid.     166 

Toewijding aan de Opperste Heer is gemakkelijk.      167 

De Allerhoogste is onpartijdig.          168 

Ook mensen van lage kaste verkrijgen zaligheid door Toewijding.  169 

De Yoga van Toewijding.           169 

 

X. GODDELIJKE MANIFESTATIES 

 

De Heer is de bron van alle manifestaties.        171 

Kennis van de Glorie van de Heer leidt tot Yoga.      173 

De Heer schenkt wijsheid aan Zijn toegewijden.      174 

De vraag van Arjuna over de manifestaties van de Heer.    175 

De Heer geeft een opsomming van Zijn manifestaties.     176 

Een korte beschrijving van de Goddelijke Manifestatie     181 

 

XI. DE UNIVERSELE VORM  

 
De bede van Arjuna  

 om de Universele Vorm te kunnen aanschouwen.     182 

Arjuna wordt begiftigd met het hemelse inzicht  

 waarmee de Universele Vorm gezien kan worden.    182 

De manifestatie van de Heer van de Universele Vorm.     184 

Viṣṇu is één met het Ongeconditioneerde.       185 

De Universele Vorm (vervolgd).         185 

Het wonderbaarlijke van de Universele Vorm.       186 
De verschrikking van de Universele Vorm.       186 

Het visioen van Arjuna van de nederlaag van de vijand.     187 

De schittering van de Universele Vorm.        188 

De komst van de Heer om de werelden te vernietigen.     188 

Arjuna bidt de Heer om vergeving.         191 

Arjuna bidt de Heer om weer Zijn gebruikelijke vorm aan te nemen. 192 
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De Heer neemt Zijn normale vorm weer aan.       192 

Toewijding als het enige middel  

 om de Universele Vorm te realiseren.       194 

De essentie van de hele Gitā.          194 

 

XII. DE YOGA VAN DEVOTIE 

 

Wie zijn de besten –  

degenen die Īśvara vereren of zij die Akṣara vereren?     196 

Zij die Īśvara vereren.            197 

Zij die Akṣara vereren.           197 

Verlossing door verering van Īśvara.         198 

Abhyāsa Yoga.             199 

Het dienen van de heer.           199 

Het opgeven van de vruchten van handelingen.      199 

Het leven van de Akṣara-upāsaka's.         201 

 

XIII. MATERIE EN ZIEL  

 

Het hoofdonderwerp van dit hoofdstuk.        205 

Lichaam en ziel.            205 

Eenheid van de ziel met de Heer.        206 

De ziel is alleen vatbaar voor kwaad door onwetendheid.    206 

Kṣetra wordt totaal niet beïnvloed door saṃsāra.      208 

Avidyā zit in het orgaan en niet in het Zelf.      209 

De Voorschriften uit de Geschriften slaan alleen op gebondenheid. 210 

Gebondenheid en bevrijding horen niet werkelijk bij het Zelf.  210 

De Geboden van de Geschriften  

 gelden voor degenen die niet-verlicht zijn.     211 

Geleerd maar misleid.           213 

De relatie tussen het Zelf en saṃsāra is louter illusie.    213 

Waarneming van de relatie  

 tussen Avidyā en het Zelf berust op illusie.     214 

Samenvatting van de Leer.          217 

Het prijzen van de Leer.          217 

De soorten van materie.          217 

Deugden die tot Zelfkennis leiden.        219 
Brahman, Datgene Wat gekend moet worden.       222 

Brahman gaat spraak en gedachte te boven.      222 

Brahman is de bron van alle handeling.       224 

Brahman is de fundamentele Werkelijkheid in alle illusies.   226 

Brahman, de Waarnemer van de Guṇa's.       227 

Brahman is alles.            227 
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Brahman wordt alleen verstaan door de wijzen.     227 

Brahman is het ene Zelf in alles.         228 

Brahman is de Oorzaak van het Universum.      228 

Brahman verlicht alles.           228 

Het Licht is in ieders hart.          229 

Zoek het Licht door toewijding.         229 

Prakṛti en Puruṣa zijn eeuwig.          229 

Prakṛti en Puruṣa als Oorzaak van saṃsāra.      230 

Avidyā en Kāma zijn de oorzaak van wedergeboortes.    232 

Kennis van het Zelf neemt de oorzaak weg van saṃsāra.    233 

De vier wegen tot Zelfkennis.         236 

Er bestaat niets buiten het Zelf.         237 

Het ene Zelf in alles.           238 

Kennis van het ene Zelf leidt tot mokṣa.       239 

Prakṛti handelt en niet het Zelf.         241 

Het Zelf is de bron en verblijfplaats van alles.      241 

Het Zelf wordt niet geraakt door de resultaten van handelingen.  242 

Het Zelf verlicht alles.           243 

Samenvatting van de leer.          243 

 

XIV. DE DRIE GUṆA'S 

 

Het onderwerp van dit hoofdstuk.        245 

Kennis van de oorsprong  

 van het universum is noodzakelijk voor Bevrijding.   245 

Het ontstaan van het universum  

 uit de vereniging van Geest en Materie.      246 

De Guṇa's binden de ziel.          247 

De aard en de functies van de Guṇa's.        247 

De onderlinge relatie van de Guṇa's.        249 

Hoe weet men welke Guṇa overheerst?       249 

Het leven na de dood in relatie tot de Guṇa's.      250 

De functies van de Guṇa's samengevat.       251 

De kenmerken van een bevrijde ziel.        252 

Hoe gedraagt iemand die bevrijd is zich?       253 

Toewijding aan de Heer leidt tot bevrijding.      254 

Eenheid van de Ātman.           255 
 

XV. HET BEREIKEN VAN DE OPPERSTE GEEST 

 

De Boom van saṃsāra.           257 

Hak de Boom om en zoek het Doel.        259 

De weg naar het Doel.           260 
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Dat Doel is het Glorierijke wezen van de Heer.      260 

Jīva is een lichtstraal van de Heer.        261 

Hoe Jīva in het lichaam woont en eruit vertrekt.     261 

Het Zelf kan alleen worden gezien met het oog der kennis.   262 

Zonder Yoga is er geen zelfkennis.        263 
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1. Als het alles-verlichtende Licht van Bewustzijn.     263 

2. Als het alles-ondersteunende Leven.       264 
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* * *



 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

Bhagavad Gītā Bhāṣya door Śaṅkarācārya is de oudst bekende uit-

leg van de Bhagavad Gītā. Śaṅkara zelf zegt hierover: "Deze be-

roemde Gītā Śastra is een samenvatting van de hoofdzaken van de 

gehele Vedische leer en zijn betekenis is moeilijk te begrijpen. 

Voor het verkrijgen van een heldere kijk op zijn lering is het door 

verschillende commentatoren woord voor woord en zin voor zin 

uitgelegd en zijn betekenis is op kritische wijze onderzocht. Des-

ondanks bemerkte ik dat De Gītā verschillende en voor de leek 

nogal tegenstrijdige leringen lijkt te bevatten.  Daarom stel ik voor 

om een korte uitleg te schrijven met het doel zijn precieze beteke-

nis vast te stellen." 

De uitleg van Śaṅkara levert als het ware de context waar de ver-

zen deel van uitmaken en waarin ze met elkaar vloeiend verbon-

den worden, leidend tot een volmaakt geheel. Dit alles draagt bij 

tot een goed begrip van de wijsheid die in de Bhagavad Gītā is ge-

openbaard. 


